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Δπραξηζηίεο  

 

H παξνύζα κεηαπηπρηαθή κειέηε εθπνλήζεθε από ηνλ θνηηεηή Κσλζηαληίλν 

Μπαξηδειηώηε ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Πεινπνλλήζνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θύξην ιαβάθε 

Κσλζηαληίλν γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηα ηνπ θαζ όιε ηε 

δηάξθεηα δηεθπεξαίσζεο ηεο παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο κειέηεο. Σνλ επραξηζηώ ζεξκά 

γηα ηηο γλώζεηο πνπ κνπ παξείρε, αιιά θαη γηα ην ακείσην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπ θαηά ηε ζπγγξαθή θαη δηόξζσζε ηεο κειέηεο.. Δπίζεο ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ ηε θίιε κνπ, θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ 

βνήζεηα ηνπο θαη ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαςματική Ανάλυςη Σε Συςτήματα Ραντάρ Τφπου SAR 

 
8 

 

 

 

 

θνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο κειέηεο 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηεινύλ ηα ξαληάξ ζπλζεηηθνύ 

αλνίγκαηνο ( SAR – Synthetic Aperture Radar ) , ε ιεηηνπξγία ηνπο θαζώο θαη ηα 

ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ξαληάξ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κειέηε 

γηα ηηο κεζόδνπο εθηίκεζεο θάζκαηνο δπν δηαζηάζεσλ. Πνηα κέζνδν έρεη ηα 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα θάησ από πνηεο ζπλζήθεο γηα ην θαιύηεξν απνηέιεζκα 

απνθαηάζηαζεο εηθόλαο, ηελ νπνία έρνπκε σο είζνδν από ηα ξαληάξ ζπλζεηηθνύ 

αλνίγκαηνο. Η θαζκαηηθή εθηίκεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ηέρλε ηεο αλάθηεζεο ηεο 

ζπρλόηεηαο πεξηερνκέλνπ ζην κεηξεκέλν ζήκα. Η θαζκαηηθή εθηίκεζε πεξηιακβάλεη 

3 θπξίσο θαηεγνξίεο κνληέισλ κε ηηο νπνίεο κπνξνύκε λα θάλνπκε θαζκαηηθή 

αλάιπζε ηηο παξακεηξηθέο, κε – παξακεηξηθέο , αιιά θαη ηηο κεζόδνπο πςειήο 

επθξηλείαο , θξηηήξηα καο πάληα παξακέλνπλ ηηκέο όπσο Variance , bias θαη ε 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηεο θάζε κεζόδνπ.   

.  

 

Abstract  

Scope of this thesis are the synthetic aperture radar (SAR - Synthetic Aperture Radar), 

the function and its particular advantages of these radars. It then becomes a study of 

assessment methods range two-dimensional. Which method has the best results under 

what conditions for the best image recovery, which we have as input from synthetic 

aperture radar. The spectral estimation can be defined as the art of recovery of the 

frequency content in the measured signal. The spectral estimate includes 3 main 

classes of models which can do spectral analysis of parametric, non - parametric, and 

methods of high-definition criteria are always kept prices as Variance, bias and 

discrimination ability of each method. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Ψηθιακή Εποσή Και Εποσή Σηρ Πληποθοπίαρ 

Ο όξνο επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, γλσζηή θαη σο επνρή ησλ ππνινγηζηώλ, αλαθέξεηαη 

ζηελ ηδέα όηη ε ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη από ηελ δπλαηόηεηα ησλ αλζξώπσλ 

λα αληαιιάζζνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ειεύζεξα θαη λα έρνπλ άκεζε 

πξόζβαζε ζε γλώζεηο πνπ ζα ήηαλ δύζθνιν ή αδύλαην λα βξεζνύλ ζην παξειζόλ. Η 

έλλνηα απηή ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ςεθηαθήο επνρήο ή ηεο ςεθηαθήο 

επαλάζηαζεο θαη κεηαθέξεη ηηο επηπηώζεηο ηεο αιιαγήο από ηελ παξαδνζηαθή 

βηνκεραλία (ηελ νπνία εγθαζίδξπζε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε κέζα από ηελ 

εθβηνκεράληζε) ζε κηα νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζην ρεηξηζκό ησλ πιεξνθνξηώλ. Η 

πεξίνδνο απηή ζεσξείηαη όηη μεθίλεζε γύξσ ζηα ηέιε ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 20νύ 

αηώλα κΥ., ρσξίο λα ππάξρεη επίζεκε εκεξνκελία έλαξμεο. Με ηελ εθεύξεζε ησλ 

θνηλσληθώλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηώλα, κεξηθνί 

ηζρπξίδνληαη όηη ε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο έρεη κεηεμειηρζεί ζηελ επνρή ηεο 

πξνζνρήο. Ο όξνο απηόο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο από ηα ηέιε ηνπ 1980 θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηώλα. 

Η εληππσζηαθή αλάπηπμε ηεο κηθξνειεθηξνληθήο θαη ησλ ππνινγηζηώλ είρε 

θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ζεκάησλ θαη εηθόλσλ. Οη ηερληθέο 

ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ 

αεξνλαπηηθή, ηελ ζεηζκνινγία, ηελ βηνκεηξηθή ηερλνινγία αληαιιαγή πιεξνθνξίαο 

ζε θνληηλέο ε καθξηλέο απνζηάζεηο ιέγεηαη επηθνηλσλία. Η νληόηεηα πνπ θέξεη απηή 

ηελ πιεξνθνξία ιέγεηαη ζήκα. Μπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο θαη λα θέξεη πνιιά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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είδε πιεξνθνξίαο. Η επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αλαπαξηζηάηαη ζε ςεθηαθή 

κνξθή ιέγεηαη ςεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο. Σπραίν ζήκα (δηαδηθαζία) είλαη 

ζπιινγή ζεκάησλ θαη νξίδνληαη κε όξνπο ησλ ζηαηηζηηθώλ ηδηνηήησλ ηεο ζπιινγήο. 

Θόξπβνο (θβαληηζκνύ, Καλαιηνύ θ.α.). Η ζπιινγή όισλ ησλ πηζαλώλ εκηηνλνεηδώλ 

κε ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα θαη πιάηνο. Η επεμεξγαζία ηπραίσλ ζεκάησλ ιέγεηαη 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ζήκαηνο. Μηα από ηηο βαζηθέο εθαξκνγέο ζηελ επεμεξγαζία 

ζήκαηνο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θάζκαηνο κηαο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο x(n) από έλα 

πεπεξαζκέλν ζύλνιν ηηκώλ, π.ρ. ζην δηάζηεκα 0 ≤ n < N. Γεληθά, ζεσξνύκε όηη ε 

ζηνραζηηθή δηαδηθαζία είλαη ζηάζηκε ππό ηελ επξεία έλλνηα (WSS) ζην δηάζηεκα 

παξαηήξεζεο. Η ξαγδαία εμέιημε ησλ ππνινγηζηώλ θπξίσο κεηά ην 1975, επέηξεςαλ 

ηελ αλάπηπμε  ελόο λένπ θιάδνπ πνπ πεξηγξάθεηαη γεληθά σο ςεθηαθή επεμεξγαζία 

εηθόλαο (ΦΔΔ). Η ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο απνηειεί πιένλ νιόθιεξε επηζηήκε 

θαη έρεη επξύηεξεο εθαξκνγέο όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ απηνκαηνπνίεζε γξαθείνπ, 

ηελ ξνκπνηηθή θαη ηελ όξαζε κεραλήο (computer vision). Με ηε ιέμε εηθόλα δελ 

λνείηαη απιά ε απεηθόληζε κηαο ζθελήο αιιά είλαη έλα κέζν, έλαο ηξόπνο, κε ηνλ 

νπνίν κπνξνύκε λα απνηππώζνπκε πιεξνθνξίεο δηαθόξσλ εηδώλ. Έηζη, έγγξαθα, 

ηαηξηθά δεδνκέλα (ππεξερνγξαθήκαηα, καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο θιπ.) δηαζηεκηθά 

δεδνκέλα θ.α. κπνξνύλ λα ςεθηνπνηεζνύλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ θαη λα 

επεμεξγαζηνύλ σο εηθόλεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

 

 

1.1 ήκα Καη Πιεξνθνξία – Σαμηλόκεζε εκάησλ  

Η πιεξνθνξία πνπ αληηιακβαλόκαζηε κέζσ ησλ αηζζήζεσλ καο θαη επεμεξγάδεηαη ν 

εγθέθαινο καο, κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα ή πεξηζζόηεξεο θπζηθέο κεηαβιεηέο ε 

ηηκή ησλ νπνίσλ είλαη κηα ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ θαη / ή ηνπ ρώξνπ. Να ζεκεησζεί 

όηη σο πιεξνθνξία ελλννύκε ηελ κνξθή ηεο δηέγεξζεο πνπ ιακβάλνπκε θαη όρη ην 

ζεκαζηνινγηθό πεξηερόκελν πνπ απηή κεηαθέξεη. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ 

αλαθεξόκαζηε ζε ερεηηθή πιεξνθνξία, ε θπζηθή κεηαβιεηή πεξηγξάθεη ηελ πίεζε 

ηνπ αέξα ζηε ζέζε ελόο παξαηεξεηή σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ. Απηή ε ερεηηθή 

πιεξνθνξία έρεη ζπλήζσο θαη θάπνηα εξκελεία, ζεκαζηνινγηθό πεξηερόκελν. Αλ 

αθνύκε κηα νκηιία, νη ιέμεηο θαη νη ηδέεο είλαη ην ζεκαζηνινγηθό πεξηερόκελν ηνπ 

ήρνπ. Σν πσο κπνξνύκε λα παξαζηήζνπκε ηε ζεκαζηνινγηθή πιεξνθνξία δελ ζα καο 

απαζρνιήζεη εδώ. Απηή ε θπζηθή κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη έλα θαηλόκελν, κπνξεί 

λα κεηξεζεί κε θάπνην εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν όξγαλν πνπ νλνκάδεηαη αηζζεηήξαο. 

Έλαο αηζζεηήξαο κεηαηξέπεη απηή ηελ θπζηθή πνζόηεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ήρνπ 

ηελ πίεζε ηνπ αέξα, ζε κηα άιιε πνζόηεηα, όπσο κηα ειεθηξηθή ηηκή, πνπ νλνκάδεηαη 

ζήκα. Απηό ην ζήκα είλαη ηέηνην ώζηε λα παξηζηά ην θπζηθό κέγεζνο κε πηζηόηεηα 

θαη κπνξεί εύθνια λα κεηξεζεί. Σα ζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Αλαινγηθό νλνκάδεηαη έλα ζήκα ην νπνίν είλαη ζπλερήο ζπλάξηεζε ηνπ 

ρξόλνπ θαη / ή ηνπ ρώξνπ. Σόηε ιέκε επίζεο όηη ην ζήκα είλαη αλάινγν 

ηεο θπζηθή κεηαβιεηήο πνπ πεξηγξάθεη. 

 Φεθηαθό νλνκάδεηαη έλα ζήκα ην νπνίν απνηειείηαη από κηα αθνινπζία 

δηαθξηηώλ ηηκώλ πνπ είλαη θσδηθνπνηεκέλεο ζην δπαδηθό ζύζηεκα θαη 

εμαξηώληαη από ην ρξόλν ή ην ρώξν. 
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Γεληθόηεξα ζήκα (signal) θαινύκε νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ 

ειεύζεξσλ κεηαβιεηώλ. Με έλα ιηγόηεξν καζεκαηηθό νξηζκό, ζα νξίδακε σο ζήκα 

θάζε θπζηθή πνζόηεηα, ε νπνία κεηαβάιιεηαη σο πξνο ην ρξόλν, ην ρώξν ή σο πξνο 

θάζε ζύλνιν ειεπζέξσλ κεηαβιεηώλ. ύζηεκα θαινύκε νπνηαδήπνηε νληόηεηα, ε 

νπνία ελεξγεί πάλσ ζε έλα ζήκα γηα θάπνην ζθνπό. ε έλα ζήκα κπνξνύκε λα 

ελεξγήζνπκε είηε κε κηα θπζηθή ζπζθεπή (πιηθό) είηε κε κηα αθνινπζία 

καζεκαηηθώλ πξάμεσλ πνπ ζπλζέηνπλ έλα αιγόξηζκν (ινγηζκηθό). Φίληπο 

νλνκάδνπκε έλα ζύζηεκα από πιηθό (hardware) ή ινγηζκηθό (software) ην νπνίν 

εθαξκόδεηαη ζε έλα ζύλνιν από δεδνκέλα ζηα νπνία έρεη επηδξάζεη ζόξπβνο 

(αλεπηζύκεηε δηαηαξαρή) κε ζηόρν ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηώλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ.  

Σα θίιηξα δηαθξίλνληαη ζε Γξακκηθά θαη Με Γξακκηθά. ηα γξακκηθά θίιηξα ε 

έμνδνο είλαη έλαο γξακκηθόο ζπλδπαζκόο ησλ δεδνκέλσλ πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ 

είζνδν (ζήκα εηζόδνπ).  Γηα ηελ εμαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ καο ελδηαθέξεη 

(ρξήζηκν ζήκα) από έλα ζνξπβώδεο ζήκα ζπλήζσο γίλεηαη ε ππόζεζε όηη είλαη 

γλσζηά θάπνηα βαζηθά ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηκνπ ζήκαηνο όπσο ε 

κέζε ηηκή θαη ε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο. 

Σα ζήκαηα ηαμηλνκνύληαη ζε δπν επξείεο θαηεγνξίεο :                                       

 Αηηηνθξαηηθά (deterministic) :αλαπαξάγνληαη αθξηβώο ίδηα κε 

επαλαιακβαλόκελεο δηαδηθαζίεο. Παξάδεηγκα ην κνλαδηαίν βήκα ε ην 

θξνπζηηθό ζήκα. 

 Σπραία (random) : ηπραίν ζήκα ή ηπραία δηαδηθαζία είλαη ην ζήκα πνπ δελ 

επαλαιακβάλεηαη αθξηβώο ην ίδην κε πξνβιέςηκν ηξόπν. Παξάδεηγκα ν 

ζόξπβνο θβαληηζκνύ, ηα ρηόληα ζηελ νζόλε ηνπ ξαληάξ, ην βνύηζκα από ηελ 

θαζέηα θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ ή ζόξπβνο ηεο κεραλήο θαηά ηε 

κεηάδνζε ζήκαηνο θσλήο από ην πηινηήξην ελόο αεξνπιάλνπ.  

Οξηζκέλα ζήκαηα κπνξεί λα ζεσξεζνύλ είηε αηηηνθξαηηθά είηε ηπραία αλάινγα κε 

ηελ εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα ην ζήκα ηεο θσλήο κπνξεί λα ζεσξεζεί αηηηνθξαηηθό 

αλ πξόθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλε θπκαηνκνξθή ηελ νπνία ζέινπκε λα επεμεξγαζηνύκε 

ή αλαιύζνπκε. κσο ην ζήκα ηεο θσλήο κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεο θαη ηπραία 

δηαδηθαζία ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θπκαηνκνξθή ζεσξείηαη όηη 

αλήθεη ζε κηα επξεία ζπιινγή κε όιεο ηηο πηζαλέο θπκαηνκνξθέο πξνθεηκέλνπ λα 
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ζρεδηάζνπκε έλα ζύζηεκα πνπ ζα επεμεξγάδεηαη κε βέιηηζην ηξόπν ζήκαηα θσλήο 

γεληθά.  

 

 

1.2 Φεθηαθή Δπεμεξγαζία ήκαηνο 

Η ςεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο είλαη αιιειέλδεηε κε πεξηνρέο ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηώλ κε κνλαδηθό ηύπν δεδνκέλσλ ηα ζήκαηα. Σα ζήκαηα απηά πξνέξρνληαη 

από αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο αλαινγηθώλ κεγεζώλ  πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. Σα ζήκαηα 

απηά κπνξνύλ λα είλαη ερεηηθά, νπηηθά, δνλήζεσλ θιπ. Η ςεθηαθή επεμεξγαζία 

ζήκαηνο είλαη ηα καζεκαηηθά, νη αιγόξηζκνη, θαη νη ηερληθέο γηα ηνλ ρεηξηζκό απηώλ 

ησλ ζεκάησλ αθνύ απηά κεηαηξαπνύλ ζε ςεθηαθά. Κάζε ιεηηνπξγηά πνπ 

εθαξκόδεηαη ζε έλα ζήκα κε ζθνπό ηελ απόθηεζε θάπνηνπ είδνπο πιεξνθνξίαο 

θαιείηαη Δπεμεξγαζία ήκαηνο (Signal Processing). Αθόκε σο επεμεξγαζία ζήκαηνο 

νξίδνπκε ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ρεηξηζκό ζεκάησλ, όπνπ σο ζήκα νξίδεηαη 

νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε κεηαμύ θπζηθώλ πνζνηήησλ. Η επεμεξγαζία ζήκαηνο είλαη 

νπζηαζηηθώο έλα δηεπηζηεκνληθό γλσζηηθό πεδίν, νξηζκέλν κε απζηεξά καζεκαηηθά 

θαη κε ηηο δηθέο ηνπ κεζνδνινγίεο θαη νξνινγία. Οη εθαξκνγέο ηνπ είλαη πάξα πνιιέο 

ζηηο ηερλνινγηθέο επηζηήκεο θαη βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνκέσλ όπσο νη 

ηειεπηθνηλσλίεο, ε επεμεξγαζία εηθόλαο, βίληεν θαη ήρνπ, ε ζπκπίεζε αξρείσλ θιπ. 

ε ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληώλ, επεμεξγαζία ζήκαηνο ιακβάλεη ρώξα κόλν ζην 

πξώην επίπεδν ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο OSI, ην θπζηθό επίπεδν, θαη πξναηξεηηθά ζην 

έθην θαη έβδνκν επίπεδν ηνπ ίδηνπ κνληέινπ. Η ςεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο 

δηεμάγεηαη κε καζεκαηηθέο πξάμεηο. Γεληθά νη ππνινγηζηέο δελ είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα 

εξγαζίεο θαη αιγνξίζκνπο όπσο ε ςεθηαθή επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε Fourier. Οη 

ςεθηαθνί επεμεξγαζηέο ζήκαηνο είλαη κηθξνεπεμεξγαζηέο εηδηθά ζρεδηαζκέλνη γηα λα 

αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο. Απηέο νη ζπζθεπέο 

έρνπλ ηξνκαθηηθή αλάπηπμε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, αθνύ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ θπξηνιεμία παληνύ, από ηα θηλεηά ηειεθσλά κέρξη θαη ζε 

πξνεγκέλα επηζηεκνληθά όξγαλα. Ο θόζκνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο κεραληθήο είλαη 

γεκάηνο από ζήκαηα όπσο εηθόλεο από έλα αλεπάλδξσην δηαζηεκηθό εμεξεπλεηηθό 

όρεκα, από ηα βνιη πνπ παξάγνληαη από ηελ θαξδηά θαη ηνλ εγθέθαιν, ηα ξαληάξ θαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%AE%CF%87%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82_OSI
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF&action=edit&redlink=1
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ηνλ απόερν ηνπ ζόλαξ, ηηο ζεηζκηθέο δνλήζεηο. Η ςεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο 

ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηέο γηα λα θαηαλνήζεη όισλ απηώλ ησλ εηδώλ ηα δεδνκέλα. 

Απηό εκπεξηέρεη κηα πνηθηιία από εξγαζίεο όπσο : θηιηξάξηζκα, αλαγλώξηζε θσλήο, 

βειηίσζε εηθόλσλ, ζπκπίεζε δεδνκέλσλ θαη πνιιά αιιά. Η ςεθηαθή επεμεξγαζία 

ζήκαηνο είλαη κηα από ηεο πην ηζρπξέο ηερλνινγίεο ε όπνηα ζα θαζνξίζεη ηελ 

επηζηήκε θαη ηελ κεραληθή ζηνλ 21
ν
 αηώλα.   

 

 

1.3 Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Δηθόλαο 

Η όξαζε είλαη ε πην δπλακηθή καο αίζζεζε. Μαο δίλεη έλα ηεξάζηην πινύην 

πιεξνθνξηώλ γηα ην ηη καο πεξηβάιιεη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή κηα θηλεδηθή παξνηκία 

πνπ ιέεη «Μηα εηθόλα αμίδεη όζν ρίιηεο ιέμεηο». ιε απηή ε πιεξνθνξία είλαη 

πνιύηηκε ηόζν γηα ηα απιά πξάγκαηα π.ρ. γηα ηελ θίλεζε καο, όζν θαη γηα πην 

πνιύπινθεο δηαλνεηηθέο εξγαζίεο, π.ρ. πξνγξακκαηηζκόο ησλ ελεξγεηώλ καο, 

αλάπηπμε ηεο λνεκνζύλεο. ε επίπεδν θνηλσληθήο νξγάλσζεο, νη εηθόλεο είλαη επίζεο 

έλα ζεκαληηθόηαην κέζν κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη 

ζήκεξα ζρεδόλ όια ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. Ο ηεξάζηηνο όγθνο ησλ νπηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ θαη ε αλάγθε επεμεξγαζίαο ηνπο, νδήγεζε ηνπο επηζηήκνλεο θαη 

ηερληθνύο ζηελ εμεύξεζε κέζσλ ςεθηαθήο απνζήθεπζεο ηεο εηθόλαο θαη 

επεμεξγαζίαο ηεο κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Η πξνζπάζεηα απηή νδήγεζε ζε 

έλαλ θαηλνύξην θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ νλνκάδεηαη ςεθηαθή επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε εηθόλαο. Ο θιάδνο απηόο είλαη πνιύ λένο. Χζηόζν, έρεη δείμεη κηα δπλακηθή 

εμέιημε, ηδηαίηεξα θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαη ήδε είλαη κηα επηζηήκε θαη 

ηερλνινγία αηρκήο. πσο δειώλεη θαη ν ηίηινο ηεο, ε ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο 

(digital image processing) αζρνιείηαη κε ηελ ςεθηαθή θαηαγξαθή εηθόλσλ, ηόζν ε 

είζνδνο όζν θαη ε έμνδνο ηεο είλαη ςεθηαθέο εηθόλεο. Σν αληηθείκελν ηεο 

επεμεξγαζίαο κπνξεί λα είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εηθόλαο, ην θηιηξάξηζκα 

ηνπ ζνξύβνπ θαηαγξαθήο ε κεηάδνζεο, ε ζπκπίεζε ηνπ όγθνπ πιεξνθνξίαο, ε 

απνζήθεπζε εηθόλαο θαη ςεθηαθήο κεηάδνζεο ηεο. Η ςεθηαθή αλάιπζε εηθόλαο 

(digital image analysis) αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή θαη αλαγλώξηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο εηθόλαο. Η πεξηγξαθή απηή είλαη ζπλήζσο ζπκβνιηθή, επνκέλσο ε 
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είζνδνο ζηελ αλάιπζε εηθόλαο είλαη ςεθηαθή εηθόλα θαη ε έμνδνο ζπκβνιηθή 

πεξηγξαθή. Οπζηαζηηθά ε αλάιπζε εηθόλαο πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηελ αλζξσπηλή 

όξαζε. Γηα ην ιόγν απηό έλαο ηαπηόζεκνο όξνο πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 

ηερλεηή όξαζε. Βέβαηα ε αλζξώπηλε όξαζε είλαη έλαο πνιύπινθνο 

λεπξνθπζηνινγηθόο κεραληζκόο πνπ νδεγείηαη από γλώζε αλσηέξνπ επηπέδνπ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δελ είλαη γλσζηά θαη ηα ππάξρνληα καζεκαηηθά ηεο κνληέια 

είλαη πεξηνξηζκέλεο αμίαο. Δπνκέλσο είλαη δύζθνιν λα πξνζνκνησζεί ζε ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή. Γηα ην ιόγν απηό, ε ηερλεηή όξαζε απέρεη πνιύ από ηελ αλζξώπηλε 

όξαζε από άπνςε κεζόδσλ αλάιπζεο. Η αλάιπζε εηθόλαο είλαη πην εύθνιε γηα 

εθαξκνγέο όπνπ ην πεξηβάιινλ, ηα αληηθείκελα θαη νη ζπλζήθεο θσηηζκνύ είλαη 

πξνθαζνξηζκέλεο. Σέηνηεο ζπλζήθεο έρνπκε π.ρ. ζε γξακκέο παξαγσγήο εξγνζηαζίνπ. 

Ο ζρεηηθόο θιάδνο ηεο ηερλεηήο όξαζεο είλαη ε ξνκπνηηθή όξαζε (robotic vision). Η 

αλάιπζε είλαη πην δύζθνιε ζε εθαξκνγέο όπνπ ην πεξηβάιινλ είλαη άγλσζην θαη ηα 

αληηθείκελα πνιππιεζή ε αζαθή, π.ρ. ζε βηνηαηξηθέο εθαξκνγέο, ζε ζθελέο 

εμσηεξηθώλ ρώξσλ (natural scenes). ε ηέηνηεο εθαξκνγέο αθόκε θαη εηδηθνί 

δπζθνιεύνληαη λα αλαγλσξίζνπλ αληηθείκελα. Γηα ηνπο ινγνύο απηνύο βξηζθόκαζηε 

αθόκε καθξηά από ηελ θαηαζθεπή ελόο γεληθνύ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο εηθόλαο. Σα 

πην πνιιά ππάξρνληα ζπζηήκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα εμεηδηθεπκέλεο 

εθαξκνγέο. 

Η ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο απνηειεί επίζεο νιόθιεξε επηζηήκε θαη έρεη 

επξύηεξεο εθαξκνγέο όπσο γηα παξάδεηγκα , ηελ απηνκαηνπνίεζε γξαθείνπ, ηε 

ξνκπνηηθή θαη ηελ όξαζε κεραλήο. Με ηελ ιέμε εηθόλα δελ λνείηαη απιά ε 

απεηθόληζε κηαο ζθελήο αιιά είλαη έλα κέζν, έλαο ηξόπνο, κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα 

απνηππώζνπκε πιεξνθνξίεο δηαθόξσλ εηδώλ. Έηζη, έγγξαθα, ηαηξηθά δεδνκέλα 

(ππεξερνγξαθήκαηα, καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο, θ.ιπ.), δηαζηεκηθά δεδνκέλα θ.α. 

κπνξνύλ λα ςεθηνπνηεζνύλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ σο εηθόλεο. Γεληθά κπνξνύκε λα 

πνύκε όηη ε Φεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο γηα λα αληηκεησπίζεη ηα αθόινπζα θπξία 

πξνβιήκαηα : 

 Σελ ςεθηνπνίεζε (digitization), θσδηθνπνίεζε εηθόλσλ κε ζηόρν ηελ 

εθηύπσζε, απνζήθεπζε θαη κεηάδνζε ηνπο. 

 Σελ βειηηζηνπνίεζε (enhancement) θαη ηελ απνθαηάζηαζε (restoration) 

ησλ εηθόλσλ κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε απεηθόληζε θαη θαηαλόεζε ηνπο. 
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 Σελ ηκεκαηνπνίεζε (segmentation) θαη ηελ πεξηγξαθή εηθόλσλ. 

 Σελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ εηθόλσλ. 

 

 

1.4  Φεθηαθέο εηθόλεο 

Η εηθόλα ζηελ αλαινγηθή ηεο κνξθή είλαη έλα δηζδηάζηαην ζήκα. Σν ζήκα απηό 

κπνξεί λα είλαη ε θσηεηλόηεηα ελόο θηικ, ην ειεθηξηθό ξεύκα ζε κηα ειεθηξνληθή 

θάκεξα θηι. Γηα λα επεμεξγαζηεί ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή πξέπεη λα 

ςεθηνπνηεζεί. Δπνκέλσο είλαη πξώηα από όια απαξαίηεην λα κειεηεζεί ε δηαδηθαζία 

ςεθηνπνίεζεο ελόο δηζδηάζηαηνπ ζήκαηνο. Έπεηηα πξέπεη λα βξεζνύλ καζεκαηηθά 

εξγαιεία πνπ λα πεξηγξάθνπλ ην δηζδηάζηαην δηαθξηηό ζήκα θαζώο θαη ηα 

ζπζηήκαηα ηα νπνία ην επεμεξγάδνληαη. Η κεηάβαζε από ην αλαινγηθό θόζκν ζηνλ 

ςεθηαθό ζπλεπάγεηαη ηε κεηαηξνπή αλαινγηθώλ ζεκάησλ ζε ςεθηαθά. Έηζη κηα 

πξαγκαηηθή εηθόλα κεηαθέξεηαη ζηνλ ςεθηαθό θόζκν κε ηε κνξθή δηαθεθξηκέλνπ 

ζήκαηνο πνπ έρεη ηε κνξθή ςεθηαθώλ πηλάθσλ. Μηα ςεθηαθή εηθόλα κπνξεί λα είλαη 

δπαδηθή (binary images), κνλνρξσκαηηθή απνρξώζεσλ ηνπ γθξη ε έγρξσκε. Μηα 

ςεθηαθή εηθόλα απνρξώζεσλ ηνπ γθξη δηαζηάζεσλ ΝxM παξηζηάλεηαη από έλαλ 

δηζδηάζηαην πίλαθα αθέξαησλ αξηζκώλ Ι(I,j), i=1,…N θαη j = 1,…M όπνπ 0 <=  Ι(I,j) 

<= G-1. Σν G ηζνύηαη ζπλήζσο κε κηα δύλακε ηνπ 2. Γειαδή G= 2
m

 κε ζπλεζέζηεξε 

ηηκή ην m=8 πνπ αληηζηνηρεί ζε 256 απνρξώζεηο ηνπ γθξη. εκεηώλεηαη όηη πξνο 

δηεπθόιπλζε ηεο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ησλ εηθόλσλ όρη κόλν ην G αιιά θαη νη 

δηαζηάζεηο είλαη επηζπκεηό λα είλαη δπλάκεηο ηνπ δπν. 

 

 

1.5  Φεθηνπνίεζε Γηζδηάζηαησλ εκάησλ 

Ο πην απιόο ηξόπνο ςεθηνπνίεζεο ελόο δηζδηάζηαηνπ ζήκαηνο είλαη ε νκνηόκνξθε 

δεηγκαηνιεςία ηνπ θαηά κήθνο ησλ δπν νξζνγσλίσλ αμόλσλ      . Η κέζνδνο απηή 

είλαη κηα απιή επέθηαζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο κνλνδηάζηαησλ ζεκάησλ. Έζησ 
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          ην αλαινγηθό ζήκα θαη       ηα δηαζηήκαηα δεηγκαηνιεςίαο θαηά κήθνο 

ησλ δπν απηώλ αμόλσλ. Σν δηαθξηηό ζήκα          δίλεηαη από ηε ζρέζε : 

                       

Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δεηγκαηνιεςία ελόο δηζδηάζηαηνπ ζήκαηνο 

είλαη δπν  : 

 Η εύξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ θάζκαηνο ηνπ ζπλερνύο θαη ηνπ δηαθξηηνύ 

ζήκαηνο 

 Η αλαθαηαζθεπή ηνπ ζπλερνύο ζήκαηνο από ην δηαθξηηό. 

 

 

 

1
α
. Αναλογική εικόνα και η τηθιακή πποβολή ηηρ εικόναρ  

 

 

1.5.1 Αλάιπζε Δηθόλαο 
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Η βαζκίδα Αλάιπζεο ηεο Δηθόλαο ιακβάλεη κηα βειηησκέλε ςεθηαθή εηθόλα. 

Δληνπίδεη ζ’ απηήλ πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ ή πηζαλόλ λα πεξηέρνπλ, πξόηππα 

(patterns). Ο όξνο «πξόηππν», ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελόο αληηθεηκέλνπ 

ή κηαο νληόηεηαο, ηελ νπνία ελδηαθεξόκαζηε λα εληνπίζνπκε ζηελ εηθόλα. Μεηά ηνλ 

εληνπηζκό ησλ πεξηνρώλ, γίλεηαη ε θαηάηκεζε (segmentation), δειαδή g ε ή ν 

δηαρσξηζκόο ηνπο από ηελ ππόινηπε εηθόλα. Η θαηάηκεζε είλαη έλα ζεκαληηθό 

ζηάδην ηεο Αλάιπζεο Δηθόλαο, ώζηε λα μερσξίζνπλ νη πεξηνρέο κε ρξήζηκε 

πιεξνθνξία. Παξνρή κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο ζηελ επόκελε βαζκίδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο εηθόλαο δπζρεξαίλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

 

1.5.2 Δπθξίλεηα Δηθόλαο  

Η επθξίλεηα κηαο εηθόλαο θαζνξίδεη ην πόζν θαιά κπνξνύκε λα βιέπνπκε ηηο 

ιεπηνκέξεηεο κηαο εηθόλαο. Ιζνύηαη κε ην πιήζνο ησλ εηθνλνζηνηρεησλ αλά κνλάδα 

επηθάλεηαο θαη ζπλήζσο κεηξείηαη ζε pixel/in^2 ε δηαθνξεηηθά ζε dpi (dots per inch). 

Δίλαη θαλεξό όηη ε επθξίλεηα εμαξηάηαη ηόζν από ηηο δηαζηάζεηο όζν θαη από ην 

πιήζνο ησλ απνρξώζεσλ ηεο θάζε εηθόλαο. Αλ γηα παξάδεηγκα θξαηήζνπκε ζηαζεξό 

ην m θαη κεηαβάιινπκε (κεηώλνπκε) ηηο δηαζηάζεηο κηαο εηθόλαο ηόηε ε εηθόλα ζα 

εκθαλίζεη ην θαηλόκελν ηνπ ζθαθηνύ (checkboard).  

 

 

  

 

 

 

 

 



Φαςματική Ανάλυςη Σε Συςτήματα Ραντάρ Τφπου SAR 

 
19 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2.1 Ραδηνεληνπηζηήο – Ραληάξ (Radar) 

Ο ξαδηνεληνπηζηήο  ε γλσζηόηεξν κε ην δηεζλέο όλνκα Ραληάξ πνπ πξνέξρεηαη από 

ηε ζύληκεζε ησλ αγγιηθώλ ιέμεσλ “Radio Detection And Ranging”, απνηειεί έλα 

βαζηθό ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειεθηξνκαγλεηηθνύ εληνπηζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο 

αθίλεησλ θαη θηλεηώλ ζηόρσλ, ζε απνζηάζεηο θαη ζπλζήθεο θσηηζκνύ απαγνξεπηηθέο 

γηα ηνλ απεπζείαο νπηηθό εληνπηζκό, δειαδή κε ην αλζξώπηλν κάηη ε θαη νπηηθά 

όξγαλα. Η κεγάιε αμία ηνπ ξαληάξ νθείιεηαη ζηηο ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο 

αλίρλεπζεο θαη παξαθνινύζεζεο ζηόρσλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη κε κεγάιε 

αθξίβεηα. Δπίζεο Ραληάξ νλνκάδεηαη ε δηάηαμε νξγάλσλ θαη κεραληζκώλ γηα ηελ 

αλαθάιπςε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ζηόρσλ ή αληηθεηκέλσλ ζηνλ αέξα, ζηε 

ζάιαζζα ή ζηε μεξά κε ηηο κεζόδνπο ηνπ ξαδηεληνπηζκνύ, γηα αληηθείκελα πνπ δελ 

είλαη νξαηά από ην αλζξώπηλν κάηη. Γελ αληρλεύεηαη κόλν ε απόζηαζε θαη ε ζέζε ηνπ 

ζηόρνπ, αιιά αλ είλαη θηλνύκελνο ππνινγίδεηαη θαη ε ηαρύηεηα θαη ε πνξεία ηνπ. 

 

 

2.2 Ιζηνξία Σσλ Ραληάξ 

Η παηξόηεηα ηνπ ξαληάξ δελ είλαη εύθνιν λα απνδνζεί ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

πξόζσπν ή εξεπλεηηθή νκάδα, αθνύ πνιινί πξσηνπόξνη επηζηήκνλεο ζε νιόθιεξν 

ηνλ θόζκν αζρνιήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν 1886-1888, ν Γεξκαλόο θπζηθόο 

Heinrich Rudolf Hertz (1857-1895) πηζηνπνίεζε πεηξακαηηθά ηελ αλάθιαζε/ζθέδαζε 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%AC
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ (445 MHz), πάλσ ζε ειεθηξηθά αγώγηκα ζώκαηα. 

Παξεκθεξείο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηεο αλάθιαζεο ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ δηεμήγαγε ην 1897 θαη ν Ρώζνο επηζηήκνλαο Alexander 

S. Popov. Σν πξώην απιό πεηξακαηηθό ζύζηεκα ξαληάξ γηα ηελ απνθπγή 

ζπγθξνύζεσλ ζηε ζάιαζζα (Telemobiloskop) θαηαζθεπάζηεθε ην 1903-1904 από ην 

Γεξκαλό κεραληθό C. Hülsmeyer, o νπνίνο πηζηνπνίεζε ηε ιήςε παικώλ 

ξαδηνθπκάησλ αλαθιώκελσλ πάλσ ζε πινία επξηζθόκελα ζε απόζηαζε ελόο 

ρηιηνκέηξνπ. Καλείο όκσο ηελ επνρή εθείλε δελ έδεημε νπζηαζηηθό ελδηαθέξνλ θαη ε 

εθεύξεζή ηνπ μεράζηεθε. ηηο ΗΠΑ, νη πξώηεο παξαηεξήζεηο αλαθιώκελσλ 

ξαδηνθπκάησλ CW (ζπρλόηεηαο 60 MHz) πάλσ ζε δηεξρόκελα πινία ζηνλ πνηακό 

Potomac έγηλαλ ην 1922 από ηνπο Α. H. Taylor θαη L.C. Young, γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

NRL (Naval Research Laboratory). Σν 1930, ν L. A. Hyland από ην NRL πέηπρε ηνλ 

πξώην εληνπηζκό αεξνζθάθνπο κε ηε ρξήζε ξαληάξ, ρσξίο όκσο λα δνζεί ηδηαίηεξε 

ζεκαζία από ηελ εγεζία ηνπ ακεξηθαληθνύ λαπηηθνύ. Φαίλεηαη ινηπόλ, όηη ελώ ε 

θηινζνθία θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ξαληάξ ήζαλ γλσζηέο από 

αξθεηό θαηξό, νη έξεπλεο όκσο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πινπνίεζε αμηόπηζησλ 

ζπζηεκάησλ εληάζεθαλ κόιηο ζηηο παξακνλέο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Από ην 

1935, ε απεηιή ησλ πνιπάξηζκσλ γεξκαληθώλ βνκβαξδηζηηθώλ αεξνζθαθώλ πνπ ζα 

ζθίαδαλ ηνπο νπξαλνύο ηεο Δπξώπεο, ήηαλ πιένλ ππαξθηή. ηε Μ. Βξεηαλία, ν 

λεαξόο ηόηε θπζηθόο Robert A. Watson-Watt κε ηελ νκάδα ηνπ, έηπρε ηεο 

θπβεξλεηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε ελόο άθξσο κπζηηθνύ (top secret) 

ακπληηθνύ πξνγξάκκαηνο, κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηεο απεηιήο απηήο. Οη αξρηθέο 

πξνζπάζεηεο ησλ Βξεηαλώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ξαληάξ είραλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηνλ 

πξώην παγθόζκην πόιεκν, ρσξίο όκσο ηδηαίηεξε επηηπρία. ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1935, 

ν Sir Robert Watson-Watt ζε ζέζε δηεπζπληή ηκήκαηνο ηνπ NPL (National Physical 

Laboratory), δηεμήγαγε καδί κε ην βνεζό ηνπ Arnold Wilkins έλα απιό, αιιά ηζηνξηθό 

πείξακα θνληά ζην ρσξηό Νηάβεληξπ ηεο θεληξηθήο Αγγιίαο. Σν πείξακα απηό, είρε 

ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ξαδηνθσληθώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ γηα ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκό ερζξηθώλ αεξνζθαθώλ, ζε κεγάιε απόζηαζε, αξθεηά πξηλ από ηνλ νπηηθό 

ηνπο εληνπηζκό. Γηα ην ζθνπό απηό, ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ ηζρπξό επηθνηλσληαθό 

πνκπό βξαρέσλ θπκάησλ ηνπ BBC (ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο 6 MHz θαη ηζρύνο 10 

kW). Ο ινβόο εθπνκπήο ήηαλ ζηαζεξόο, κε εύξνο 30° θαη θάζεηε γσληαθή θιίζε 10°. 

Έλα βνκβαξδηζηηθό αεξνζθάθνο εθηεινύζε δηειεύζεηο θαηά κήθνο ηνπ ινβνύ 
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εθπνκπήο, ζε ύςνο 1800 κέηξσλ. Ο δέθηεο ιήςεο ησλ αλαθιώκελσλ ζεκάησλ, 

ρξεζηκνπνηνύζε έλα νξηδόληην δίπνιν θαη ηξνθνδνηνύζε κία θαζνδηθή ιπρλία (Α-

scope) ζε ξόιν ελδείθηε απεηθόληζεο. Σα ιακβαλόκελα ζήκαηα κπνξνύζαλ λα 

κεηξεζνύλ ζε απνζηάζεηο 19 λαπηηθώλ κηιίσλ. Μέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ 1935, είρε 

εηνηκαζηεί ην πξώην παλμικό πανηάπ έξεπλαο αέξνο. Αθνινύζσο, ηνλ Απξίιην ηνπ 

1936 από ηελ ίδηα νκάδα αλζξώπσλ, εγθαηαζηάζεθε ν πξώηνο πεηξακαηηθόο 

παξάθηηνο ζηαζκόο ξαληάξ. Σν 1939, νη Βξεηαλνί είραλ πιένλ ζέζεη θαηά κήθνο ησλ 

αθηώλ ηεο Μάγρεο ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, πνιινύο 

ζηαζκνύο ξαληάξ ζε ζπρλόηεηεο 20-50 MHz (ηππηθά 30 MHz) θαη εκβέιεηαο άλσ ησλ 

100 κηιίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζνπλ ηελ παξάθηηα άκπλα (ζύζηεκα έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο CH - Chain Home). Αλ θαη κε ην ζύζηεκα απηό νη κεηξνύκελεο 

απνζηάζεηο ήζαλ ζρεηηθά αθξηβείο, ε έλλνηα όκσο ησλ επηηαρπλόκελσλ δηνπηεύζεσλ 

ήηαλ αξθεηά αλαθξηβήο. Πξόηππεο ζπζθεπέο ξαληάξ (RDF) ζε πην ζπκπαγή κνξθή 

από ηηο παξάθηηεο είραλ εγθαηαζηαζεί αθόκε θαη ζε πινία, όπσο ην ζσξεθηό Rodney 

θαη ην θαηαδξνκηθό Sheffield (1938). Αλεμάξηεηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ξαληάξ, εθηεινύζαλ παξάιιεια πνιιέο άιιεο ρώξεο,i[4] πρ Ιηαιία, νβηεηηθή 

Έλσζε,ii[5] Ιαπσλία,iii[6] θηι. Σν 1940, ζπζηήκαηα ξαληάξ ρξεζηκνπνηνύζε θαη ην 

Ακεξηθαληθό λαπηηθό. Αθόκε, ζπζηήκαηα ξαληάξ δηεύζπλζεο βνιήο είραλ 

ηνπνζεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζε νξηζκέλα γεξκαληθά ζσξεθηά. ην 

γεξκαληθό ζσξεθηό ηζέπεο Graf von Spee, είρε εγθαηαζηαζεί ζύζηεκα ξαληάξ 

πεξηνξηζκέλεο όκσο εκβέιεηαο, από ην 1937. Η βύζηζε ηνπ βξεηαληθνύ ζσξεθηνύ 

Hood από ην γεξκαληθό ζσξεθηό Bismarck, εθηειέζηεθε κε ειάρηζηεο βνιέο 

βιεκάησλ ππξνβνιηθνύ θαηόπηλ επηηπρνύο απνζηαζηνκέηξεζεο κε ηε ρξήζε ξαληάξ. 

Η γλσζηή ναςμασία ηος Μαηαπάiv[7] ζηηο 28-29 Μαξηίνπ 1941, νπζηαζηηθά 

θεξδήζεθε από ηνπο Βξεηαλνύο κέζα ζηε λύθηα ράξηο ζηα πιήγκαηα αθξηβείαο 

ελαληίνλ ηνπ Ιηαιηθνύ ζηόινπ, κε ηε βνήζεηα ησλ ξαληάξ. 

Καηά ην Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν ε Γεξκαλία ρξεζηκνπνηνύζε θαη απηή επίγεηα ξαληάξ 

γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ζπκκαρηθώλ βνκβαξδηζηηθώλ αεξνζθαθώλ. Γελ πέξαζε όκσο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνθπκαηηθνύ ξαληάξ, ιόγσ ηεο ξεηήο εληνιήο πνπ είρε δνζεί 

ζηελ Telefunken γηα πεξηθνπέο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

δηπιό: όρη κόλν νη λπθηεξηλνί βνκβαξδηζκνί ησλ ζπκκάρσλ ήζαλ αθξηβέζηεξνη από 

ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ γεξκαλώλ, αιιά θαη ηα πεξίθεκα γεξκαληθά ππνβξύρηα (U-

boats) ζηνλ Αηιαληηθό σθεαλό είραλ κεηαηξαπεί από “θπλεγνύο” ζε “ζεξάκαηα”. Οη 
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δέθηεο ππνθινπώλ πνπ δηέζεηαλ γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ επεξρόκελσλ 

ηνξπηινβόισλ αεξνζθαθώλ, δελ ήζαλ πιένλ θαηάιιεινη ελαληίνλ ησλ 

κηθξνθπκαηηθώλ ξαληάξ πνπ εληόπηδαλ ηα πεξηζθόπηα θαη ηνπο αλαπλεπζηήξεο 

(snorkel), αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο ή ζε νκίριε όηαλ αλεδύελην γηα ηε 

θόξηηζε ησλ κπαηαξηώλ. Σν 1944, κεηά από ηελ πηώζε ελόο βξεηαληθνύ 

βνκβαξδηζηηθνύ Lancaster ζην Βέιγην, ην ξαληάξ Η2S πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ 

Γεξκαλώλ, νη νπνίνη ηειηθά θαηόξζσζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ δέθηεο εληνπηζκνύ 

κηθξνθπκαηηθώλ ξαληάξ θαη λα ηνπο ηνπνζεηήζνπλ ζε καρεηηθά ηνπο αεξνζθάθε. 

Ήηαλ όκσο πνιύ αξγά γηα λα αιιάμεη ε ηξνπή ηνπ πνιέκνπ. Φαίλεηαη ινηπόλ, όηη ελώ 

ε αηνκηθή βόκβα κπνξεί λα ζθξάγηζε ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, όκσο ην 

κηθξνθπκαηηθό ξαληάξ είρε πξνεγνπκέλσο βνεζήζεη λα θεξδεζεί από ηνπο 

ζπκκάρνπο ε κάρε ηεο Βξεηαλίαο ζηελ Δπξώπε. 

 

 

2.3 Ραληάξ πλζεηηθνύ Αλνίγκαηνο (SAR) 

Ιζηοπία ηυν Ρανηάπ ςνθεηικού Ανοίγμαηορ (SAR) 

Έλα ζύζηεκα Ραληάξ (Radio Detection and Ranging) ιεηηνπξγεί ζηα θαζκαηηθά 

θαλάιηα ησλ ξαδηνθσληθώλ θαη ησλ κηθξνθπκάησλ (220 MHz – 40 GHz) θαη 

αληρλεύεη ηελ αλαθιώκελε θαη εθπεκπόκελε αθηηλνβνιία από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. 

Έλα ελεξγό ζύζηεκα Ραληάξ εθπέκπεη παικνύο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη 

θαηαγξάθεη ηελ επηζηξνθή ηνπο, δειαδή κε άιια ιόγηα ην πνζό ηεο ζθεδαδόκελεο 

αθηηλνβνιίαο, από ηνπο ζηόρνπο ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο. Καινύληαη ελεξγά 

ζπζηήκαηα δηόηη παξέρνπλ ηελ δηθή ηνπο αθηηλνβνιία θαη θαηά απηό ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα από ην ειηαθό θσο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό 

ησλ ζπζηεκάησλ Ραληάξ είλαη ε ηθαλόηεηά ηνπο λα θαηαγξάθνπλ ηελ αθηηλνβνιία 

αλεμαξηήησο ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηεο λεθνθάιπςεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ 

αηκόζθαηξα, γη’ απηό θαη νλνκάδνληαη παληόο θαηξνύ. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε 

αηκνζθαηξηθή απνξξόθεζε θαη ζθέδαζε είλαη ειάρηζηεο ζηελ δώλε ησλ 

κηθξνθπκάησλ. Σα ζπζηήκαηα εηθνλνιεπηηθώλ Ραληάξ ζπλζεηηθνύ αλνίγκαηνο 

(Synthetic Aperture Radar, SAR) πξνηάζεθαλ από ηνλ Carl Wiley ην 1951 (Wiley, 
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1985). Σα ζπζηήκαηα SAR ζπλζέηνπλ ηερλεηά θεξαίεο ηδηαίηεξα κεγάινπ κήθνπο 

εθκεηαιιεπόκελα ηελ θίλεζε ηνπ δνξπθόξνπ θαη ηελ αξρή ηνπ θαηλνκέλνπ Doppler, 

κε απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ρσξηθήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ζηελ 

δηεύζπλζε ησλ αδηκνύζησλ. πλήζσο ε παξαηήξεζε ηεο επηθάλεηαο πξαγκαηνπνηείηαη 

από αεξνζθάθνο (airborne) ή δνξπθόξν (spaceborne). Σν πξώην δηαζηεκηθό ζύζηεκα 

SAR πνπ ηέζεθε ζε ηξνρηά εγθαηαζηάζεθε από ηελ NASA ζηνλ γεσζηαηηθό 

δνξπθόξν SEASAT ην 1978 θαη ιεηηνύξγεζε γηα πεξίπνπ έμη εβδνκάδεο (Lame & 

Born, 1982). Παξά ηελ ζύληνκε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο, ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ 

θαηαζθεπή εμειηγκέλσλ εηθνλνιεπηηθώλ ζπζηεκάησλ SAR ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 

θαη ηδηαίηεξα ζηo πιαίζην ηνπ δηαζηεκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ δηαζηεκηθνύ 

ιεσθνξείνπ ηεο NASA (SIR-A θαη SIR-B) (Elachi et al., 1986). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε ηε 6 δηαζεζηκόηεηα ζην επξύ επηζηεκνληθό θνηλό δεδνκέλσλ 

από ηνπο δνξπθόξνπο ERS-1 (ESA, 1991,), ERS-2 (ESA, 1995), JERS-1 (Nemoto et 

al., 1991, Nishidai et al., 1994) θαη RADARSAT-1 (Raney et al., 1991) παξαηεξείηαη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ζηελ πεξηνρή ησλ κηθξνθπκαηηθώλ αηζζεηήξσλ. ε απηό ην 

ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απνζηνιή SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission) (Werner, 2001), απνηέιεζκα 

ζύκπξαμεο/ζπλεξγαζίαο ηεο National Aeronautics and Space Administration 

(NASA), ηεο National Image and Mapping Agency (NIMA), ηεο Italian Space 

Agency (ASI) θαη ηεο German AeroSpace Agency (DARA) δεδνκέλα ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή Φεθηαθνύ Μνληέινπ Αλαγιύθνπ (DEM) 

ρσξηθήο αλάιπζεο ~90 m (ζην z) γηα ην 80% ησλ ρεξζαίσλ εθηάζεσλ ηεο Γεο κεηαμύ 

γεσγξαθηθνύ πιάηνπο 60° Β θαη 56° Ν (Rodriguez et al. 2005). Σελ επηηπρία ησλ 

πξνεγνύκελσλ απνζηνιώλ αθνινύζεζε ε θαηαζθεπή θαη εθηόμεπζε εμειηγκέλσλ 

δνξπθνξηθώλ ζπζηεκάησλ εηθνλνιεπηηθώλ SAR, αξρηθά κε ηνπο ENVISATASAR 

(Δπξώπε) θαη ALOS PALSAR (Ιαπσλία) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνπο RADARSAT-2  

(Καλαδάο) (Thompson et al., 2008), TerraSAR-X (Γεξκαλία) (Eineder et al., 2005) 

θαη Cosmo-SkyMed (Ιηαιία) (De Luca et al., 2007 Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη 

ξαγδαία αλάπηπμε ζην ρώξν ησλ Ραληάξ ζπλζεηηθήο απεηθόληζεο. Πιένλ νη έξεπλεο 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ SAR πςειήο ρσξηθήο δηαθξηηηθήο 

ηθαλόηεηαο θαη πεξίνδν επαλαιεπηηθόηεηαο, ιεηηνπξγώληαο ζρεδόλ ζε νιόθιεξν ην 

εύξνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο. Πξόθιεζε απνηειεί ε δπλαηόηεηα 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (real time data). 
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2.3.1 Ραληάξ πλζεηηθήο Καη Αληίζηξνθεο πλζεηηθήο Απεηθόληζεο  

(SAR- ISAR). 

Σν ξαληάξ ζπλζεηηθνύ αλνίγκαηνο (SAR) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξάγεη εηθόλα  

κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηόρνπ ελώ ηαπηόρξνλα δύλαηαη λα πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε θαη 

ηελ ηαρύηεηα ηνπ (Chen, 2002). Οη εηθόλεο SAR πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα 

ιακβαλόκελα ζήκαηα είλαη «ράξηεο» πςειήο αλάιπζεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηεο 

ζπλάξηεζεο αλαθιαζηηθόηεηαο ησλ ζηαηηθώλ επηγείσλ ζηόρσλ θαη ηνπ εδάθνπο. 

Τςειή αλάιπζε απόζηαζεο επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο κεγάιν εύξνο δώλεο ηεο 

κεηαδηδόκελεο θπκαηνκνξθήο, ελώ πςειή επθξίλεηα θάζεηεο απόζηαζεο 

επηηπγράλεηαη αληίζηνηρα από ζπκθαζηθή επεμεξγαζία ησλ επηζηξεθόκελσλ ζεκάησλ 

από κηα ζεηξά κηθξώλ αλνηγκάησλ από δηαθνξεηηθέο γσλίεο παξαθνινύζεζεο ηνπ 

ξαληάξ, ώζηε λα εμνκνηώλεηαη ηειηθά κεγάιν άλνηγκα. Αλ ην ξαληάξ είλαη ζηαηηθό 

θαη ν ζηόρνο θηλείηαη, ε γσληαθή θίλεζε ηνπ ζηόρνπ ζε ζρέζε κε ην ξαληάξ κπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξάγνπκε κηα εηθόλα ηνπ ζηόρνπ (Son, 2001). ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ην ξαληάξ νλνκάδεηαη ξαληάξ αληηζηξόθνπ ζπλζεηηθνύ 

αλνίγκαηνο (Inverse Synthetic Aperture Radar - ISAR) επεηδή ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

γεσκεηξηθά αληίζηξνθν ηξόπν (ην ξαληάξ είλαη ζηαηηθό θαη ν ζηόρνο θηλείηαη) γηα λα 

απεηθνλίζεη ηνλ ζηόρν. Η ηερληθή ηνπ ξαληάξ αληηζηξόθνπ ζπλζεηηθνύ αλνίγκαηνο 

παξέρεη εηθόλεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηζηξέθνληαη ζε ζρέζε κε ην ξαληάξ. Δίλαη 

βαζηζκέλν ζηελ αλάιπζε ηνπ ιακβαλόκελνπ ζήκαηνο σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ θαη 

ηεο ζπρλόηεηαο Doppler. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα δηζδηάζηαηε εηθόλα. Η ρξνληθή 

αλάιπζε δίλεη ηε ζέζε ησλ θσηεηλώλ ζεκείσλ ζύκθσλα κε ηε γξακκή ζέαζεο (line 

of sight - LOS), ελώ ε ζέζε ηνπο ζηνλ άμνλα ηεο θάζεηεο απόζηαζεο δίλεηαη από ηελ 

αλάιπζε ζπρλόηεηαο Doppler.  
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2.4 Λεηηνπξγία  Σσλ Ραληάξ 

Σν ξαληάξ δνπιεύεη πνιύ απιά σο εμήο : Από κηα κηθξνθπκαηηθή ιπρλία magnetron  

παξάγεηαη ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα κήθνπο θύκαηνο από 1 έσο 10 cm, ηζρπξήο 

έληαζεο. Σν θύκα απηό εληζρύεηαη θαη εθπέκπεηαη από θεξαία, θαη αλ ζπλαληήζεη 

θάπνην ζηόρν, αλαθιάηαη θαη επηζηξέθεη ζηε ζπζθεπή, ε νπνία από εθεί θαη πέξα 

αλαιύεη ην ζήκα επηζηξνθήο θαη ππνινγίδεη ηελ απόζηαζε, ηελ δηόπηεπζε θαη ην 

ζρήκα ηνπ ζηόρνπ. Σα ξαληάξ ιεηηνπξγνύλ ζηα ππνβξαρέα θύκαηα κήθνπο από 

κεξηθά κέηξα σο κεξηθά ρηιηνζηόκεηξα. ζν κεηώλεηαη ην κήθνο ηνπ θύκαηνο, ηόζν 

απμάλεηαη ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα, 

κεηώλνληαη νη δηαζηάζεηο θαη ην βάξνο ησλ ζπζθεπώλ. Η θαηεύζπλζε πξνο ην ζηόρν 

(αδηκνύζην, δηόπηεπζε, γσλία πνξείαο, γσλία ζέζεο) ζηα ξαληάξ όισλ ησλ ηύπσλ 

πξνζδηνξίδεηαη από ηε ζέζε ηεο θεξαίαο ηε ζηηγκή πνπ ν ειεθηξηθόο άμνλαο ηεο 

ζηξέθεηαη πξνο ην ζηόρν, πξάγκα πνπ πεηπραίλεηαη κε ηνλ εληνπηζκό ηνπ ζηόρνπ από 

ην κέγηζην ζήκα πνπ αλαθιά ν ζηόρνο κε ηε κέζνδν ηεο δώλεο ίζσλ ζεκάησλ. Η 

επηζθόπεζε ηνπ γύξσ ρώξνπ θαη αλαδήηεζε ζηόρσλ γίλεηαη κε θπθιηθή έξεπλα ε κε 

έξεπλα θαηά ηνκείο. 

 

 

2.5 Σα Ραληάξ ήκεξα 

Έθηνηε ην ξαληάξ όρη κόλν βειηηώζεθε, αιιά θαηαζθεπάζζεθε θη από άιιεο ρώξεο 

θαη ζήκεξα απνηειεί βαζηθό εμνπιηζκό ηόζν γηα ηνλ έιεγρν ελαέξηαο θπθινθνξίαο 

όζν θαη ηε λαπζηπινΐα, ηε κεηεσξνινγία θαη, θπζηθά ζηξαηησηηθνύο ζθνπνύο. 

Είδη Ρανηάπ 

Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο ηνπο, θαζώο θαη αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκό 

ηνπο ηα ξαληάξ δηαηξνύληαη : 

ε επίγεηα (θηλεηά ε κόληκα) θαη ζε ξαληάξ πινίσλ γηα ηελ αλαθάιπςε επίγεησλ 

ζαιάζζησλ θαη ελαέξησλ ζηόρσλ. Τπάξρνπλ πην ηειεηνπνηεκέλα ξαληάξ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ην αδηκνύζην, ηελ απόζηαζε θαη ην ύςνο θαη ρξεζηκεύνπλ ζπλήζσο 
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γηα ηελ ππόδεημε ηνπ ζηόρνπ ζηνπο ζηαζκνύο ζπληνληζκνύ ηνπ ππξόο ηνπ 

αληηαεξνπνξηθνύ ππξαπιηθνύ ππξνβνιηθνύ. 

 ε ξαληάξ ζθόπεπζεο ησλ ππξνβόισλ, θαηεύζπλζεο πξνο ην ζηόρν θαη 

απηνπξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ηειεθαηεπζπλόκελσλ βιεκάησλ. 

 ε ξαληάξ κέηξεζεο ηεο ηαρύηεηαο πηήζεο ησλ βιεκάησλ . 

 ε ξαληάξ ππόδεημεο ζηόρσλ ζηα αεξνπιάλα, θαζώο θαη ζε ξαληάξ 

ζθόπεπζεο ησλ αεξνπιάλσλ ( αεξνπνξηθά βνκβαξδηζηηθά όξγαλα) 

 ε ξαληάξ αλαθάιπςεο θαη εληνπηζκνύ ελαεξίσλ ζηόρσλ γηα ηνλ ελαέξην 

έιεγρν θπθινθνξίαο αεξνζθαθώλ. 

 ε ξαληάξ λαπηηιίαο γηα ηα πινία θαη ηα αεξνπιάλα. 

 

 

2.6 Ραληάξ Σύπνπ SAR 

Η έξεπλα θαη ηερλνινγία θαηαζθεπήο ξαληάξ έρεη πξνρσξήζεη ζε επηηεύγκαηα πνπ 

κέρξη κεξηθά ρξόληα ήηαλ αδηαλόεηα, κε ηε δεκηνπξγία ξαληάξ όπσο δηάηαμεο θάζεο 

(phased array) δηαθόξσλ κνξθώλ, ξαληάξ ζπλζεηηθήο απεηθόληζεο / αληίζηξνθεο 

ζπλζεηηθήο απεηθόληζεο (SAR / ISAR : Synthetic Aperture Radar / Inverse Synthetic 

Aperture Radar), ρακειήο πηζαλόηεηαο ππνθινπήο θ.α. 

Η ηερλνινγία SAR βαζίδεηαη ζηελ αξρή ιεηηνπξγηάο ησλ ξαληάξ Γηάηαμεο Φάζεο 

(phased array) δειαδή ηεο εηθνληθήο ζύλζεζεο κηαο πνιύ κεγάιεο θεξαίαο ξαληάξ, 

ρξεζηκνπνηώληαο κηθξά ζηνηρεηά εθπνκπήο (aperture) απ όπνπ εθπέκπεηαη ε 

αθηηλνβνιία. Η εηθνληθή απηή ζύλζεζε επηηπγράλεηαη κε ηερληθέο επεμεξγαζίαο 

ζήκαηνο αληί ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θπζηθά ηεξάζηηαο ζπζηνηρίαο θεξαηώλ. ηα 

ξαληάξ Γηάηαμεο Φάζεο ξπζκίδεηαη ν ρξόλνο αθίμεσλ (νη θάζεηο) ηεο αθηηλνβνιίαο 

ζε θάζε κηθξό ζηνηρεηό εθπνκπήο κε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ  ειεθηξνληθώλ, 

δεκηνπξγώληαο έηζη κηα ζηελή δέζκε αθηηλνβνιίαο πνπ κπνξεί λα ζαξώζεη ηνλ ρώξν 

ειεθηξνληθά, ρσξίο θηλνύκελα κέξε. ηελ ηερλνινγία SAR αληίζεηα, ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα ζηνηρείν εθπνκπήο πνπ «θσηίδεη» δηαδνρηθά ηνλ ζηόρν (ην έδαθνο) από κηα 

θηλνύκελε πιαηθόξκα, ηνπνζεηώληαο ηα εηθνληθά ζηνηρεηά εθπνκπήο δηαδνρηθά ζην 
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ρώξν, επί ηεο δηαδξνκήο ηνπ αεξνζθάθνπο. Οη δηαδνρηθέο ιήςεηο ησλ επηζηξνθώλ ηεο 

αθηηλνβνιίαο ηεο ίδηαο θάζεο θαη πιάηνπο από ην έδαθνο απνζεθεύνληαη ζηε κλήκε 

ελόο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Καζώο ην αεξνζθάθνο θηλείηαη, νη απνζεθεπκέλεο 

ιήςεηο πξνζνκνηάδνπλ ηα ζήκαηα πνπ ζα ιάκβαλε κηα ππνζεηηθή γξακκηθή 

ζπζηνηρία θεξαηώλ ξαληάξ κε κήθνο όζν ε δηαδξνκή απηή ηνπ αεξνζθάθνπο. Με ηε 

ζύλζεζε ησλ δηαδνρηθώλ απηώλ ιήςεσλ δεκηνπξγείηαη κηα εηθόλα πςειήο επθξίλεηαο 

ηεο θαιππηόκελεο πεξηνρήο πνπ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε θσηνγξαθία. Η εμέιημε ησλ 

ξαληάξ SAR έρεη δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ησλ παξαθάησ κεζόδσλ ιεηηνπξγηάο ησλ 

ξαληάξ SAR : 

 SAR strip (δώλε) πιάηνπο έσο 30 – 40 ρηιηνκέηξσλ θαη κήθνπο έσο 120 

ρηιηνκέηξσλ κε επθξίλεηα 5 κέηξσλ θαηά δηόπηεπζε θαη απόζηαζε. 

 SAR spotlight (πξνβνιέαο), όπνπ έλα ηεηξάγσλν 3x3 ρηιηνκέηξσλ ζε 

απνζηάζεηο έσο 120 ρηιηνκέηξσλ θσηίδεηαη παξέρνληαο αθξίβεηα 1,5 κέηξνπ 

θαηά δηόπηεπζε θαη απόζηαζε. 

 SAR scan (ζάξσζε), όπνπ κε ηε ρξήζε ηαρπηάησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ γίλεηαη ζπλδπαζκόο SAR strip θαη SAR spotlight 

επηηπγράλνληαο ραξηνγξάθεζε πνιύ κεγάιεο αθξίβεηαο κε ηξηζδηάζηαηε 

απεηθόληζε. 
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Καηά αληηζηνηρία κε ηε ιεηηνπξγηά SAR νξίδεηαη θαη ε ιεηηνπξγηά Αληίζηξνθεο 

πλζεηηθήο Απεηθόληζεο (ISAR : Inverse Synthetic Aperture Radar). Σν ξαληάξ 

ζπλζεηηθνύ αλνίγκαηνο (SAR) παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξάγεη εηθόλα κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηόρνπ ελώ ηαπηόρξνλα δύλαηαη λα πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε θαη ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ. Οη εηθόλεο SAR πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα ιακβαλόκελα ζήκαηα 

είλαη «ράξηεο» πςειήο αλάιπζεο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηεο ζπλάξηεζεο 

αλαθιαζηηθόηεηαο ησλ ζηαηηζηηθώλ επίγεησλ ζηόρσλ θαη ηνπ εδάθνπο. Τςειή 

αλάιπζε απόζηαζεο επηηπγράλεηαη κεγάιν εύξνο δώλεο ηεο κεηαδηδόκελεο 

θπκαηνγξάθνο, ελώ πςειή επθξίλεηα θάζεηεο απόζηαζεο επηηπγράλεηαη αληίζηνηρα 

από ζπκθαζηθή επεμεξγαζία ησλ επηζηξεθόκελσλ ζεκάησλ από κηα ζεηξά κηθξώλ 

αλνηγκάησλ από δηαθνξεηηθέο γσλίεο παξαθνινύζεζεο ηνπ ξαληάξ, ώζηε λα 

εμνκνηώλεηαη ηειηθά κεγάιν άλνηγκα. 

 

 

 

2.6.1 Γεσκεηξία εηθνλνιεςίαο ζπζηεκάησλ SAR 

Σα Ραληάξ ζπλζεηηθήο απεηθόληζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο νπηηθνύο ζαξσηέο, 

εθπέκπνπλ θαη ιακβάλνπλ ηελ αθηηλνβνιία κε πιάγηα πξννπηηθή (ππό δεμηά γσλία 

ηεο θίλεζεο ηνπ δνξπθόξνπ) θαη εγθάξζηα ηεο ηξνρηάο ηνπ δνξπθόξνπ. Η ιήςε ησλ 

απεηθνλίζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη είηε θαηά ηελ θαζνδηθή ηξνρηά (Βνξξά πξνο Νόην), ή 

θαηά ηελ αλνδηθή (Νόην πξνο Βνξξά). Η δηεύζπλζε θαηά ηελ νπνία έλα εηθνιεπηηθό 

ζύζηεκα SAR εθπέκπεη θαη ιακβάλεη ηελ αθηηλνβνιία θαιείηαη δηεύζπλζε 

παξαηήξεζεο (look direction ή Line Of Sight - LOS). Η γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε 

δηεύζπλζε παξαηήξεζεο κε ηελ θάζεηε ζην έδαθνο θαιείηαη γσλία παξαηήξεζεο 

(look angle). ε απηό ην ζεκείν, αμίδεη λα ηνληζηεί ε ζεκαληηθόηεηα ηεο γσλίαο 

παξαηήξεζεο, θαζώο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ έληαζε ηεο νπηζζνζθέδαζεο 

(bascattering) ησλ ζηόρσλ ηεο γήηλεο επηθάλεηαο. Έλα ζύζηεκα Ραληάξ ζε θάζε 

“ζηηγκή” ζαξώλεη κηα πεξηνρή ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο ε νπνία θαιείηαη ίρλνο ηεο 

θεξαίαο (antenna footprint). Η δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ δνξπθόξνπ θαιείηαη 

δηεύζπλζε αδηκνπζίνπ ηεο απεηθόληζεο (azimuth direction ή along track direction) 
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ελώ ε θάζεηε πξνο ηελ δηεύζπλζε ηνπ αδηκνπζίνπ ηεο απεηθόληζεο θαιείηαη 

δηεύζπλζε ησλ πιάγησλ απνζηάζεσλ ηεο απεηθόληζεο (range direction ή across-track 

direction). Οη παικνί εθπέκπνληαη κε κηα ζηαζεξή ηαρύηεηα, ηε ζηαζεξή ζπρλόηεηα 

επαλάιεςεο (PRF), ζε εύξνο ζπρλνηήησλ MHz-GHz, κε ζθνπό λα θηάζνπλ ηνπο 

ζηόρνπο-αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Η ζπρλόηεηα εμαξηάηαη 

από ηελ πιαηθόξκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Ραληάξ, θαζώο επίζεο από ηηο εθαξκνγέο 

γηα ηηο νπνίεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ν εθάζηνηε δνξπθόξνο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπρλόηεηεο ηππηθά αλαθέξνληαη ζηελ ζπρλόηεηα ηελ νπνία έρεη θάζε θαζκαηηθό 

θαλάιη. Η κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ ν νπνίνο απαηηείηαη γηα λα δηαλύζεη ην ζήκα ηνπ 

ξαληάξ ηελ απόζηαζε δνξπθόξνπ-γεο-δνξπθόξνπ, επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκό θαη 

ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ηνπ Ραληάξ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηε γήηλε επηθάλεηα. Από ηε ζηηγκή πνπ ην εθπεκπόκελν ζήκα είλαη κία ζύλζεηε 

πνζόηεηα, έηζη θαη ην αλαθιώκελν ζήκα είλαη ζύλζεην. Έλα ζύζηεκα Ραληάξ 

ιεηηνπξγεί ζπλεθηηθά όηαλ θαηαγξάθεηαη ηόζν ην πξαγκαηηθό (real) όζν θαη ην 

θαληαζηηθό (imaginary) θαλάιη ηεο ερνύο. Σα δεδνκέλα κπνξνύλ λα 

αλαπαξαζηαζνύλ είηε σο IQ (κηγαδηθόο αξηζκόο) ή σο πξαγκαηηθόο. ηαλ κόλν ε 

ηζρύο ηνπ ζήκαηνο θαηαγξάθεηαη ηόηε ην Ραληάξ ιεηηνπξγεί σο έλα όξγαλν ην νπνίν 

δελ έρεη ζπλνρή. Η θιίκαθα ζρεηίδεηαη κε ηελ αθηηλνβνιία ε νπνία νπηζζνζθεδάδεηαη 

ζηνλ αηζζεηήξα από ηνλ εθάζηνηε ζηόρν πνπ βξίζθεηαη ζηελ γήηλε επηθάλεηα θαη ην 

νπνίν εθθξάδεηαη καζεκαηηθά κε ηελ παξαθάησ εμίζσζε (εμίζσζε ξαληάξ) : 

 

   
     

       
  

 

Η ιακβαλόκελε αθηηλνβνιία Pr εμαξηάηαη από ηελ εθπεκπόκελε Pt θαη 

δηαβαζκίδεηαη από ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ Ραληάξ θαη ηνπ ζηόρνπ R, ην θέξδνο ηεο 

θεξαίαο G, ηελ ελεξγή επηθάλεηα ηεο θεξαίαο Ae θαη ηελ ελεξγή δηαηνκή ξαληάξ 

(RCS) ηνπ αληηθεηκέλνπ (ζ), ε νπνία είλαη ε κεηξνύκελε πνζόηεηα ηνπ ζηόρνπ θαη 

νξίδεηαη ζεσξεηηθά γηα ζεκεηαθά κόλν αληηθείκελα. Αληίζεηα, όηαλ νη ζηόρνη-

αληηθείκελα είλαη δηαζθνξπηζκέλνη, ηόηε ε εγθάξζηα ηνκή αληηθαζηζηάηαη από ηνλ 

ζπληειεζηή νπηζζνζθέδαζεο ζAo, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ε εγθάξζηα ηνκή αλά 
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κνλαδηαία επηθάλεηα. Η ηηκή ηεο θάζεο εθθξάδεηαη κε ηε δηπιή απόζηαζε κεηαμύ ηνπ 

αηζζεηήξα ηνπ Ραληάξ θαη ηνπ ζηόρνπ, θαζώο επίζεο θαη κε ηηο ηδηόηεηεο ζθέδαζεο 

ην ζηόρνπ. 

 

  
  

 
           

 

όπνπ ι ην κήθνο θύκαηνο θαη θscatter πεξηιακβάλεη ηνλ όξν ηεο θάζεο ν νπνίνο 

εηζάγεηαη από ην αληηθείκελν - ζηόρν. Η πόισζε ηνπ εθπεκπόκελνπ παικνύ 

επεξεάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπηζζνζθέδαζεο ελόο ζηόρνπ. Η ιήςε εηθόλσλ 

παξάιιειεο πόισζεο, HH (νξηδόληηα εθπνκπή, νξηδόληηα 10 ιήςε) ή VV 

(θαηαθόξπθε εθπνκπή, θαηαθόξπθε ιήςε), ζπλήζσο πξνηηκάηαη θαζώο παξέρνπλ πην 

ηζρπξά ζήκαηα επηζηξνθήο. Γεδνκέλνπ όηη νη κεηαβνιέο ηνπ επηπέδνπ πόισζεο είλαη 

εληνλόηεξεο ζε επηθάλεηεο κε βιάζηεζε, ηερληθέο πνπ αμηνπνηνύλ ηε δπλαηόηεηα 

πνιιαπιήο πόισζεο κεξηθώλ εηθνλνιεπηηθώλ SAR, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγέο 

ζηε κειέηε ησλ εδαθηθώλ παξακνξθώζεσλ. Η ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα (θαη ζηηο 

δύν δηεπζύλζεηο) ελόο ζπζηήκαηνο Ραληάξ εμαξηάηαη από ηελ γεσκεηξία ηνπ 

αηζζεηήξα, ηηο ηδηόηεηέο ηεο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο, θαζώο επίζεο θαη από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπεκπόκελσλ παικώλ. Γηα ηνλ ιόγν όηη έλα ζύζηεκα Ραληάξ 

ιακβάλεη θαη εθπέκπεη ηελ αθηηλνβνιία κε εγθάξζηα πξννπηηθή, κε απηό ηνλ ηξόπν 

απνθεύγεηαη ν θνξεζκόο ηνπ ζήκαηνο, ην νπνίν ελδέρεηαη λα πξνθύςεη εάλ ν 

αηζζεηήξαο ιάκβαλε θαη αλαθινύζε αθηηλνβνιία ζηε δηεύζπλζε ηνπ λαδίξ. Δπηπιένλ, 

γηα ηνλ ίδην ιόγν απμάλεη ζεακαηηθά ε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα. Η ρσξηθή 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ελόο ζπζηήκαηνο Ραληάξ εμαξηάηαη από ην κήθνο ηνπ παικνύ 

(pulse length), ην νπνίν νξίδεηαη σο ην δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζήκα ηνπ Ραληάξ 

θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ελόο παικνύ. Δπηπιένλ, ε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 

ρσξίδεηαη ζε δύν, εθείλε ηεο απόζηαζεο (range or across-track resolution) θαη ηνπ 

αδηκνύζηνπ (azimuth or along-track resolution), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε θάζεηε θαη 

παξάιιειε αληίζηνηρα δηεύζπλζε σο πξνο ηελ δηεύζπλζε ηνπ δνξπθόξνπ  Η ρσξηθή 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αδηκνπζίνπ ελόο ζπζηήκαηνο Ραληάξ είλαη αλάινγε κε ην 

κήθνο θύκαηνο θαη κε ηελ απόζηαζε ησλ θεθιηκέλσλ απνζηάζεσλ, αληηζηξόθσο 
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αλάινγε ζηελ δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ δνξπθόξνπ. Θεσξώληαο όηη ε θεξαία δελ 

κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγάινπ κήθνπο, θαηά ζπλέπεηα ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ζην 

αδηκνύζην είλαη πνιύ κηθξή. Με απηό ηνλ ηξόπν ζπλζέηεηαη κία θεξαία Ραληάξ θαη 

απηή είλαη ε αξρή ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη έλα εηθνλνιεπηηθό ζπλζεηηθό ζύζηεκα 

Ραληάξ (GAMMA Documentation, 2006). Η ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ζηε 

πιάγηα απόζηαζε θαζνξίδεηαη από ην κήθνο ηνπ παικνύ. Η δηάθξηζε δύν 

αληηθεηκέλσλ-ζηόρσλ ζε δηεύζπλζε θάζεηε ζηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηνπ δνξπθόξνπ 

είλαη δπλαηή όηαλ ηα ζήκαηα ηεο νπηζζνζθέδαζήο ηνπο θηάλνπλ ζηνλ δνξπθόξν ζε 

δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, ζα πξέπεη ηα δύν αληηθείκελα λα 

απέρνπλ απόζηαζε κεγαιύηεξε από ην κηζό κήθνο θύκαηνο ηνπ παικνύ ζηε 

δηεύζπλζε ησλ πιάγησλ απνζηάζεσλ. Δθθξάδνληαο καζεκαηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξόηαζε, γηα λα δηαρσξηζηνύλ δύν αληηθείκελα – ζηόρνη, ηα νπνία απέρνπλ απόζηαζε 

R ζηε δηεύζπλζε ησλ πιάγησλ απνζηάζεσλ, ζα πξέπεη ε νπηζζνζθεδαδόκελε 

αθηηλνβνιία από απηά λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα πιεξείηαη ε επόκελε ζπλζήθε: 

 

       

 

πνπ c ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο είλαη η είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ εθπεκπόκελνπ 

παικνύ ηνπ ξαληάξ. Η βειηίσζε ηεο ρσξηθήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο πιάγηαο 

απόζηαζεο κπνξεί λα επέιζεη κε ηε κείσζε ηνπ κήθνπο παικνύ, ιακβάλνληαο όκσο 

ππόςε όηη απηή ε κείσζε δελ κπνξεί λα είλαη απεξηόξηζηε ιόγν ηεο ύπαξμεο 

ηερληθώλ πεξηνξηζκώλ.  

 

 

 

2.6.2 Υαξαθηεξηζηηθά SAR απεηθνλίζεσλ 

Μηα SAR απεηθόληζε απνηειεί ηελ κνλνδηάζηαηε πξνβνιή ζηελ δηεύζπλζε ησλ 

θεθιηκέλσλ απνζηάζεσλ, ηεο ηξηζδηάζηαηεο νπηζζνζθέδαζεο κηα επηθάλεηαο. Η 
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απεηθόληζε έρεη σο θπζηθέο ζπληεηαγκέλεο ηηο πιάγηεο απνζηάζεηο θαη ην αδηκνύζην, 

παξάκεηξνη πνπ νξίδνπλ ηελ γεσκεηξία ηεο ζπλζεηηθήο απεηθόληζεο. Η πξνβνιή ηεο 

απεηθόληζεο ζηελ επηθάλεηα, ν κεηαζρεκαηηζκόο δειαδή ησλ πιάγησλ απνζηάζεσλ 

ζε απνζηάζεηο εδάθνπο, πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ηνπηθή γσλία 

πξόζπησζεο ζην επηιεγκέλν ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο. 

Σα δεδνκέλα κηαο SAR απεηθόληζεο είλαη ςεθηαθέο ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ νη 

νπνίεο θαζνξίδνληαη από ηελ ηζρύ ηνπ ζήκαηνο νπηζζνζθέδαζεο ελόο αληηθεηκέλνπ. Η 

ηζρύο ηνπ ζήκαηνο θαη ζπλεπώο ε ςεθηαθή ηηκή ελόο εηθνλνζηνηρείνπ ηεο εηθόλαο 

εμαξηάηαη από ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο (ηνπνγξαθία, 

ηξαρύηεηαο ηνπ εδάθνπο), ηηο δηειεθηξηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ (πρ πγξαζία, 

μεξαζία) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο (ζπρλόηεηα, 

πόισζε, γσλία πξόζπησζεο). 

Λόγν ηεο γεσκεηξίαο παξαηήξεζεο, νη SAR απεηθνλίζεηο εκθαλίδνπλ δηαθνξέο 

γεσκεηξηθέο παξακνξθώζεηο, όπσο αλάζηξνθε (layover), ζκίθξπλζε 

(foreshortening), επηκήθπλζε (lengthening) θαη ζθίαζε (shadow).ηέηνηνπ είδνπο 

γεσκεηξηθέο παξακνξθώζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ παξνπζία αλάγιπθνπ – 

ηνπνγξαθίαο θαη αθαηξνύληαη εύθνια από ηηο απεηθνλίζεηο, εθόζνλ είλαη δηαζέζηκα 

ςεθηαθά κνληέια εδάθνπο ηεο εθάζηνηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

 

2.6.3 Αλάιπζε Απόζηαζεο (Range Resolution) 

Η επθξίλεηα απόζηαζεο, είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ξαληάξ  πνπ πεξηγξάθεη ηε 

δπλαηόηεηά ηνπ λα αληρλεύεη ζηόρνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή εγγύηεηα ν έλαο ζηνλ 

άιιν σο επδηάθξηηα αληηθείκελα.. Δπεηδή ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο η ελόο ζήκαηνο 

ξαληάξ πνπ επηζηξέθεη από έλα ζηόρν, ζρεηίδεηαη κε ηελ απόζηαζε R ζπκθσλά κε 

ηελ ζρέζε η=2R/c, ε επθξίλεηα απόζηαζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάιπζε ζηνλ 

ρξόλν θαζπζηέξεζεο. Η αλάιπζε ηεο απόζηαζεο Γrr  θαζνξίδεηαη από ην εύξνο 

δώλεο ηνπ κεηαδηδόκελνπ ζήκαηνο BW: 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

 

 

3.1 Πεξηνρέο Φεθηαθήο Δπεμεξγαζίαο Δηθόλαο 

Η ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο έρεη δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη ζηελά 

κεηαμύ ηνπο. Θα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε ηελ θαηαγξαθή ηεο εηθόλαο, ην 

ςεθηαθό θηιηξάξηζκα ηεο εηθόλαο, ηελ αλίρλεπζε ησλ πεξηγξακκάησλ, ηελ 

θαηάηκεζε ηεο εηθόλαο ζε πεξηνρέο, ηελ πεξηγξαθή ζρεκάησλ, ηελ αλάιπζε πθήο ηεο 

εηθόλαο, ηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο, θαη ηε ζηεξενζθνπία. Θα μεθηλήζνπκε πξώηα απ 

όια από ην κεραληζκό θαηαγξαθήο κηαο εηθόλαο. Σν θιαζζηθό κέζν θαηαγξαθήο κηαο 

εηθόλαο είλαη ε θσηνγξαθηθή κεραλή θαη ην θηικ. Χζηόζν, απηή ε ηερληθή ειάρηζηα 

ελδηαθέξεη ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο, κηαο θαη ε θαηαγξαθή απηή δύζθνια 

πεξλάεη ζε έλαλ ππνινγηζηή. Αληίζεηα, ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή είλαη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα γηαηί κπνξεί λα ςεθηνπνηεζεί θαη λα κπεη ζηνλ ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη νη θιαζζηθέο ειεθηξνληθέο 

βηληενθάκεξεο. Απηέο ζαξώλνπλ ηελ εηθόλα θαη παξάγνπλ ζαλ έμνδν έλα ειεθηξηθό 

ζήκα. Τπάξρνπλ θάκεξεο δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ. Σν ειεθηξηθό ζήκα ηεο θάκεξαο 

νδεγείηαη ζε έλαλ ςεθηνπνηεηή. ηνλ ςεθηνπνηεηή ην αλαινγηθό ζήκα κεηαηξέπεηαη 

ζε ςεθηαθό κε ηε βνήζεηα ελόο A/D converter. Έηζη ε εηθόλα κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ 

πίλαθα 256x256x ή 512x512 ζεκείσλ. Κάζε ζεκείν έρεη ζπλήζσο 8 bits, δειαδή 256 

επίπεδα θσηεηλόηεηαο. 

 

 

3.2. Φάζκα 

Γεληθά είλαη ην θπζηθό εθείλν θαηλόκελν θαηά ην νπνίν δέζκε θσηόο κπνξεί λα 

αλαιπζεί ζηα ζπζηαηηθά ηεο ρξώκαηα (ή κήθε θύκαηνο). Κάζε ζώκα εθπέκπεη θσο. 

Απηό ην θσο, αλάινγα κε ηε ζύζηαζε ηνπ ζώκαηνο, δηαζπάηαη ζε δηάθνξεο ινπξίδεο 

θσηόο, κε δηαθνξεηηθό ρξώκα ε θαζεκηά. Η αλάιπζε ηνπ θσηόο κπνξεί λα γίλεη κε ηε 
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βνήζεηα ησλ πξηζκάησλ ή άιισλ δηαζιαζηηθώλ κέζσλ. Ο πξώηνο πνπ αζρνιήζεθε κε 

ην θαηλόκελν ηνπ θάζκαηνο, ήηαλ ν Νεύησλ, πνπ ην 1668 πήξε ην θάζκα ηνπ 

ειηαθνύ θσηόο, πνπ απνηεινύληαλ από ηα ρξώκαηα: Κόθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν, 

πξάζηλν, γαιάδην θαη κνβ. Ο Νεύησλ ηόηε αθόκα θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

όηη νη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο αθηίλεο έρνπλ θαη δηαθνξεηηθό βαζκό 

δηαζιαζηηθόηεηαο. όηη νη αθηίλεο, πνπ δελ αλαιύνληαη κέζα από ην πξίζκα, 

απνηεινύληαη από απιό θσο θαη όηη νη ειηαθέο αθηίλεο είλαη δηάθνξσλ ρξσκάησλ θαη 

δηάθνξεο δηαζιαζηηθόηεηαο. Οη έξεπλεο πάλσ ζην θαηλόκελν ηνπ θάζκαηνο 

ζπλερίζηεθαλ θαη κεηά ην Νεύησλα εληαηηθά θαη ζπλερίδνληαη κέρξη ζήκεξα. Η 

ρεκηθή αλάιπζε ηνπ θάζκαηνο έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα αλαθαιύςνπκε ηε ζύζηαζε 

πνιιώλ ζηνηρείσλ από ην ρξώκα ηνπ θσηόο πνπ εθπέκπνπλ. ήκεξα κάιηζηα αθόκα 

θαη πνιύ καθξηλώλ αζηεξηώλ γλσξίδνπκε ην θάζκα θαη πνιιά από ηα ζπζηαηηθά ηνπο 

ζηνηρεία. Φαζκαηνζθόπηα ιέγνληαη ηα όξγαλα κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θαζκαηηθή αλάιπζε. Απνηεινύληαη όια ηα θαζκαηνζθόπηα από 

δπν βαζηθά ζπζηήκαηα: ηεο δηαζπνξάο θαη ηεο ιήςεο. Έλαο ζπγθεληξσηηθόο θαθόο 

καδεύεη ηε θσηεηλή αθηίλα ηελ νπνία ξίρλεη πάλσ ζ' έλα πξίζκα. Μέζα από ην πξίζκα 

πεξλά ε αθηίλα δηαζπαζκέλε ζηα ρξώκαηα πνπ ηελ απνηεινύλ. ην θαζκαηνζθόπην 

ππάξρεη θαη κηα θσηνγξαθηθή πιάθα, γηα λα γίλνληαη νξαηέο θη νη αθηίλεο πνπ δε 

θαίλνληαη κε γπκλό κάηη. Σα θαζκαηνζθόπηα πνπ απνηππώλνπλ ηηο αόξαηεο αθηίλεο 

ιέγνληαη θαζκαηνγξάθνη θη είλαη πνιιώλ εηδώλ, αλάινγα κε ηελ αθηηλνβνιία πνπ 

δεηάκε λα εμεηάζνπκε. Σα θαζκαηνζθόπηα είλαη αξηζκεκέλα, έηζη πνπ λα είλαη 

εύθνιν λα κεηξεζνύλ ηα κήθε θύκαηνο ησλ αθηίλσλ. Φαζκαηνζθνπία νλνκάδεηαη ε 

επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε θαη εμέηαζε ηνπ θάζκαηνο. Σν θάζκα 

ζήκαηνο είλαη ην εύξνο ησλ ζπρλνηήησλ πνπ πεξηέρεη έλα ζήκα. Αθόκε ε 

αλαπαξάζηαζε ελόο ζήκαηνο ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο θαιείηαη θάζκα ηνπ ζήκαηνο. 

Η θαζκαηηθή αλαπαξάζηαζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζηελ αλάιπζε θαη ηε 

ζρεδίαζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ, επηηξέπνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζεκάησλ κε ηελ κέζε ηζρύ ή ην ελεξγεηαθό πεξηερόκελν ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο, 

ηελ απεηθόληζε ηνπ εύξνπο δώλεο, θαζώο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

θάζκαηνο πνπ θαηαιακβάλνπλ. Πεξηγξάθνληαο έλα ζήκα κε ην θάζκα ηνπ, 

νπζηαζηηθά πξνζδηνξίδνπκε ην πιάηνο θαη ηε θάζε ηνπ ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλόηεηαο. 
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3.3 Γεληθά  

Αλάκεζα ζηνπο αλαξίζκεηνπο ηξόπνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο γηα λα 

αλαπαξαζηήζεη έλα ζήκα, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ μερσξίζεη νη δηζδηάζηαηεο 

απεηθνλίζεηο ηόζν ζην ρξόλν όζν θαη ηε ζπρλόηεηα, πνπ νλνκάδνληαη 

κεηαζρεκαηηζκoί ρξόλνπ-ζπρλόηεηαο (time-frequency distributions), θαη νη νπνίνη 

μερσξίδνπλ γηα ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζε ηαρύηαηα κεηαβαιιόκελα κε ζηάζηκα 

ζήκαηα (Qian 1999, Qian 1996).  

Από ηνλ δέθαην έλαην αηώλα, ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ρξεζηκνπνηήζεθε επξύηαηα 

σο εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ελόο ζήκαηνο. Η ηδέα ζηελ νπνία βαζίζηεθε ν 

ζπγθεθξηκέλνο κεηαζρεκαηηζκόο ήηαλ ε απνζύλζεζε ελόο ζήκαηνο ζε έλα άζξνηζκα 

εκηηνλνεηδώλ ζπληζησζώλ δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ. Παξόιν πνπ απηή ε βαζηθή 

αξρή είλαη απιή γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπρλνηηθνύ πεξηερνκέλνπ ελόο ζήκαηνο, ν 

κεηαζρεκαηηζκόο Fourier δελ ζεσξείηαη ην πην πιήξεο εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε 

ζεκάησλ ηεο «πξαγκαηηθήο δσήο». Σέηνηα ζήκαηα είλαη ζπλήζσο πεπεξαζκέλεο 

δηάξθεηαο θαη ην ζπρλνηηθό ηνπο πεξηερόκελν αιιάδεη κε γξήγνξνπο ξπζκνύο ζε 

ζρέζε κε ην ρξόλν. Γη’απηό ην ιόγν, ε αλάιπζε ελόο ζήκαηνο ηαπηόρξνλα ζην πεδίν 

ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζπρλόηεηαο έρεη απνηειέζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα έλα από ηα 

αληηθείκελα κειέηεο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

επεμεξγαζία ζήκαηνο.  

Οη κεηαζρεκαηηζκνί ρξόλνπ – ζπρλόηεηαο αλαπηύρζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπρλνηηθνύ πεξηερνκέλνπ ελόο ζήκαηνο. Πιεζώξα 

κεηαζρεκαηηζκώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλαξίζκεηεο εθαξκνγέο, νη νπνίνη 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο εμήο: ηνπο Γξακκηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο ρξόλνπ – 

ζπρλόηεηαο (Linear Time-Frequency Transforms) θαη ηνπο Γηγξακκηθνύο 

κεηαζρεκαηηζκνύο (Quadratic (Bilinear) Time-Frequency Transforms). 

Ο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier S(σ) ελόο ζήκαηνο s(t) είλαη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε 

ηνπ s(t), ελώ ην θάζκα ηεο ηζρύνο είλαη κηα ηεηξαγσληθή ζπλάξηεζε ηνπ s(t) πνπ 

πεξηγξάθεη ηε δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζήκαηνο ζην πεδίν ζπρλόηεηαο. Δπνκέλσο, 

νη κεηαζρεκαηηζκνί ρξόλνπ-ζπρλόηεηαο, πνπ πξνέξρνληαη άκεζα (κέζσ κηαο 
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γξακκηθήο ζρέζεο) από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier, κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ σο 

γξακκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί (linear transforms). Οη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ 

πξνέξρνληαη από ην θάζκα δύλακεο κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ σο δηγξακκηθνί 

(quadratic ή bilinear) κεηαζρεκαηηζκνί ρξόλνπ-ζπρλόηεηαο.  

Γεδνκέλνπ όηη είλαη γλσζηό όηη νη δηγξακκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ρξόλνπ-ζπρλόηεηαο 

κπνξνύλ λα παξέρνπλ ηελ θαιύηεξε αλάιπζε θαη ζην ρξόλν θαη ζηε ζπρλόηεηα από 

ηνπο αληίζηνηρνπο γξακκηθνύο, ζηόρνο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε δηελέξγεηα κηαο 

ζύγθξηζεο απόδνζεο, από ηελ άπνςε ηεο ζαθήλεηαο εηθόλαο θαη ηεο ζπλνιηθήο 

αλάιπζεο, δηάθνξσλ γλσζηώλ δηγξακκηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ ησλ ζεκάησλ ξαληάξ 

γηα SAR απεηθόληζε.  

 

 

 

3.3.1 Υξνλνζεηξέο Καη Δπνρηθόηεηα 

Γηα θάζε κειινληηθή εμέιημε θαη απόθαζε ε πξόβιεςε απνηειεί ην βαζηθό εξγαιείν. 

Η πνηόηεηα ηεο πξόβιεςεο εμαξηάηαη θπξίσο από ηνλ ηξόπν πνπ πξόεθπςαλ θαη 

αλαιύζεθαλ νη πιεξνθνξίεο. Οη κέζνδνη πξόβιεςεο κπνξεί λα είλαη πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο. 

Γηα ηε ρξήζε πνζνηηθώλ κεζόδσλ 

1. Να δηαζέηνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο ζην παξειζόλ ηεο κεηαβιεηήο ηεο 

νπνίαο ζέινπκε λα πξνβιέςνπκε ηηο ηηκέο ζην κέιινλ 

2. Σν κνληέιν πνπ ηζρύεη ζην παξειζόλ λα κπνξεί λα ππνηεζεί όηη ζα ηζρύεη θαη 

ζην κέιινλ 

Οξηζκόο  1
ν
  

Με ηνλ όξν ρξνλνζεηξά ελλννύκε κηα ζεηξά από παξαηεξήζεηο πνπ παίξλνληαη ζε 

νξηζκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο ε πεξηόδνπο πνπ ηζαπέρνπλ κεηαμύ ηνπο. 

Οξηζκόο  2
ν
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Η επνρηθόηεηα είλαη κηα ζύλζεζε θηλήζεσλ πνπ επαλαιακβάλεηαη θάζε 12 κήλεο ε 

θάζε αθέξαην θιάζκα ηνπ 12 6, 4, 3, 2 κήλεο. Η παξνπζίαζε ηνπ θάζκαηνο 

(spectrum) ηεο ζεηξάο. Σν θάζκα είλαη ην κέηξν εύξνπο ηεο ζεηξάο ζηηο ζπρλόηεηεο 

θαη ε ζπνπδή ηεο ζεηξάο κ απηό ηνλ ηξόπν θαιείηαη θαζκαηηθή αλάιπζε. Η βάζε ζηε 

θαζκαηηθή αλάιπζε είλαη ε απηνζπζρέηηζε, ε απηνδηαθύκαλζε θαη ην θάζκα ε 

θάζκα ηζρύνο, πνπ είλαη έλαο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηεο απηνδηαθύκαλζεο. Σα 

κεγέζε απηά νξίδνληαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ. Έλδεημε επνρηθόηεηαο ζε κηα 

ζεηξά είλαη ε κεγάιε απηνζπζρέηηζε (απόιπηα) ζε πζηέξεζε 12 ε ζε αθέξαην θιάζκα 

ηνπ 12, θαζώο θαη πςειό θάζκα ηζρύνο ζηηο αληίζηνηρεο ζπρλόηεηεο. ηελ πξάμε ε 

εθηίκεζε ηνπ θάζκαηνο ιακβάλεηαη ζ έλα πεπεξαζκέλν αξηζκό Μ+1 από ζπρλόηεηεο 

σj j=0,….., M ζην δηάζηεκα 0<σ<π ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε Μ ίζα δηαζηήκαηα. Σα 

σj=2π
 

  
 θαινύληαη γσληαθέο ζπρλόηεηεο, ηα fj=

 

  
 εηλαη νη ζπρλνηεηεο ζε θπθινπο 

αλα κελα θαη ηα pj=
 

  
  oo<pj<2 είλαη νη πεξίνδνη ζε αξηζκνί κελώλ αλά θύθιν. Ο 

δείθηεο j θαιείηαη δείθηεο ζπρλνηήησλ. Πεξίνδνη κηθξόηεξνη από δπν κήλεο δελ 

κπνξεί λα δηαρσξηζηνύλ από κεγαιύηεξεο πεξηόδνπο γηαηί νη παξαηεξήζεηο 

ιακβάλνληαη ζε δηαζηήκαηα ελόο κελόο. Σν θάζκα ηζρύνο κηαο ζεηξάο ζα δείμεη κηα 

αηρκή ζε πεξηόδνπο κεγαιύηεξεο ηνπ έηνπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θπθιηθόηεηα θαη 

κηα αηρκή ζε κηα ε πεξηζζόηεξεο από ηηο βξαρύηεξεο πεξηόδνπο αλ ππάξρεη επνρηθό 

ζηνηρεηό. Γηα ηελ παξαδνρή κηαο κεζόδνπ επνρηθήο δηόξζσζεο ζαλ ηθαλνπνηεηηθήο ζα 

πξέπεη νη επνρηθέο αηρκέο ζηηο αδηόξζσηεο ζεηξέο λα κελ εκθαλίδνληαη ζηηο 

δηνξζσκέλεο. 

 

 

3.3.2 Αλάιπζε Υξνλνζεηξώλ 

Δλώλνληαο ηα ζεκεία απηά δεκηνπξγνύκε ην ρξνλνδηάγξακκα, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ 

καο δίλεη κηα γεληθή εηθόλα ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ ππό έξεπλα θαηλόκελνπ ε 

ραξαθηεξηζηηθνύ. Σελ αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ ηε ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα θαζνξίζνπκε 

κνληέια πνπ κεηαηξέπνπλ πιεξνθνξίεο από θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε 

ζηαηηζηηθά κέηξα. Η ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα κηαο ρξνλνζεηξάο είλαη όηη ηα δεδνκέλα 

δε δεκηνπξγνύληαη αλεμάξηεηα θαη ε δηαζπνξά ηνπο πνηθίιεη ζην ρξόλν. ηαηηζηηθέο 
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δηαδηθαζίεο πνπ ππνζέηνπλ αλεμάξηεηα θαη ηαπηόζεκα θαηαλεκεκέλα δεδνκέλα 

απνθιείνληαη από ηελ αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ. 

 

Δςο καηηγοπίερ πποζεγγίζευν ζηην ανάλςζη σπονοζειπών 

Η πξώηε θαηεγνξία αλαπαξηζηά ηε ρξνλνζεηξά κε έλα θηλεηηθό κνληέιν xt=f(t), νη 

παξαηεξήζεηο ζεσξνύληαη κηα ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ 

Η δεύηεξε θαηεγνξία αλαπαξηζηά ηε ρξνλνζεηξά κε έλα δπλακηθό κνληέιν (κνληέιν 

ARMΑ, δηαδηθαζία Box-Jenkins) xt = f(xt-1,xt-2,xt-3,….), νη παξαηεξήζεηο ζεσξνύληαη 

σο ζπλαξηήζεηο ηνπ παξειζόληνο ηνπο (θαη πηζαλόλ ηνπ παξειζόληνο θαη άιισλ 

κεηξνύκελσλ ε παξαηεξνύκελσλ κεηαβιεηώλ  

Η αλάιπζε ρξνλνζεηξώλ ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο 

αλάιπζεο ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ, αιιά κπνξεί λα δηεξεπλήζεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ 

εληνπίδνληαη εύθνια κε ηελ αλάιπζε ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

έρνπλ θπξίσο ζρέζε κε πεξηνδηθόηεηεο πνπ ζπλππάξρνπλ ζηε ρξνλίζεη. Τπνζέηνπκε 

όηη ε ρξνλίζεη είλαη ζηάζηκε(stationary). Βαζηθό ζηνηρεηό ηεο γξακκηθήο αλάιπζεο 

είλαη ε κειέηε ηεο απηνζπζρέηηζεο (ή απηνζπλδηαζπνξάο) πνπ ζπλνςίδεη ηηο 

ζπζρεηίζεηο ζε δηαθνξέο πζηεξήζεηο, δειαδή ρξόλνπο. Ιζνδύλακα κπνξνύκε λα 

κειεηήζνπκε ην θάζκα ηζρύνο, δειαδή ηελ θαηαλνκή ηεο ηζρύνο ηεο ρξνλίζεηο ζε 

όιεο ηηο δπλαηέο ζπρλόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα αλ ε ρξνλνζεηξά έρεη έληνλε 

πεξηνδηθόηεηα κε πεξίνδν k, ηόηε ε απηνζπζρέηηζε δείρλεη απμεκέλε ζπζρέηηζε γηα 

πζηέξεζε k θαη, αληίζηνηρα, ην θάζκα ηζρύνο δείρλεη έληνλε ηζρύ γηα ζπρλόηεηα 1/k. 

Βέβαηα νη ρξνλνζεηξέο δελ είλαη ζπλήζσο απιά δηαθξηηά πεξηνδηθά  ή ζπλερή 

εκηηνλνεηδή ζήκαηα θαη ε αλάιπζε ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ πξνζπαζεί λα 

εληνπίζεη ζπρλόηεηεο πνπ έρνπλ κεγαιύηεξε ζεκαζία (δειαδή ηζρύ) από άιιεο. 

σήμα 1 

4 παπαδείγμαηα σπονοζειπών x1, x2,…x127, x128 
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3.3.3 Αλάιπζε Fourier 

Δίλαη ε αλάιπζε ησλ ζεκάησλ ζε εκηηνλνεηδείο ζπληζηώζεο. Με ηελ αλάιπζε Fourier 

είλαη δπλαηή ε αλαπαξάζηαζε ησλ ζεκάησλ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο, δειαδή ν 

ππνινγηζκόο ηνπ θάζκαηνο πνπ θαηαιακβάλνπλ. 

Η αλάιπζε Φνπξηέ είλαη έλα πεδίν ησλ εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθώλ ην νπνίν 

πξνέθπςε από ηελ πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο κίαο ζπλάξηεζεο σο αζξνίζκαηνο 

απινύζηεξσλ, πεξηνδηθώλ ηξηγσλνκεηξηθώλ ζπλαξηήζεσλ. Δπνκέλσο θεληξηθή ηδέα 

ζηελ αλάιπζε Φνπξηέ είλαη ε πξνζπάζεηα γηα θαηαλόεζε ησλ ηδηνηήησλ κίαο 

ζπλάξηεζεο (ε νπνία κπνξεί λα αλαπαξηζηά π.ρ. έλα ζήκα) κέζσ δηάζπαζήο ηεο ζε 

γλσζηά, ζηνηρεηώδε κέξε (απνζύλζεζε). Η αλάζηξνθε δηαδηθαζία, ε θαηαζθεπή κίαο 

ζπλάξηεζεο από γλσζηέο, βαζηθέο ζπλαξηήζεηο, νλνκάδεηαη ζύλζεζε. Με ηνλ όξν 

αλάιπζε Φνπξηέ αλαθεξόκαζηε θαη ζηηο δύν δηεξγαζίεο. Η κέζνδνο απηή 

εθαξκόζηεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Σδόδεθ Φνπξηέ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

εξεπλήζεη ηε δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο. 

Ο όξνο Μεηαζρεκαηηζκόο Φνπξηέ (MΦ) αλαθέξεηαη ζε κία απζηεξώο νξηζκέλε 

καζεκαηηθή δηεξγαζία ε νπνία απνζπλζέηεη κία ζπλάξηεζε ζε άζξνηζκα απείξσλ 
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πεξηνδηθώλ εκηηνλνεηδώλ ζπλαξηήζεσλ. Σν απνηέιεζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ είλαη 

κία λέα ζπλάξηεζε κε δηαθνξεηηθό πεδίν νξηζκνύ, επίζεο γλσζηή σο 

Μεηαζρεκαηηζκόο Φνπξηέ ή σο θάζκα, ε νπνία πεξηγξάθεη ην θαηά πόζνλ 

ζπκκεηέρεη θάζε ζηνηρεηώδεο εκίηνλν ζηνλ ζρεκαηηζκό ηεο αξρηθήο ζπλάξηεζεο 

(έζησ f). Ο ΜΦ απνηειεί νξηαθή πεξίπησζε (γηα ζπλάξηεζε f κε άπεηξε πεξίνδν, 

δειαδή νπζηαζηηθά απεξηνδηθή) ηεο ζεηξάο Φνπξηέ, ε νπνία εθαξκόδεηαη γηα 

πεξηνδηθή f θαη δίλεη σο απνηέιεζκα κία λέα ζπλάξηεζε κε δηαθξηηό πεδίν ηηκώλ αληί 

γηα ζπλερέο (δειαδή πεδίν ηηκώλ ζε κία ζεηξά Φνπξηέ είλαη νη θπζηθνί αξηζκνί αληί 

γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο). Γηα ζπλαξηήζεηο δηαθξηηήο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, όπνπ νη 

θπζηθνί αξηζκνί είλαη ην πεδίν νξηζκνύ ηεο f, ππάξρνπλ νη δηαθξηηέο παξαιιαγέο ηνπ 

MΦ: ν Μεηαζρεκαηηζκόο Φνπξηέ Γηαθξηηνύ Υξόλνπ (MΦΓΥ), κε ζπλερέο πεδίν 

ηηκώλ θαη θαηάιιεινο γηα απεξηνδηθέο ζπλαξηήζεηο, θαη ν Γηαθξηηόο 

Μεηαζρεκαηηζκόο Φνπξηέ (ΓΜΦ ή DFT), κε δηαθξηηό πεδίν ηηκώλ θαη θαηάιιεινο 

γηα πεξηνδηθέο ζπλαξηήζεηο. Γηα θαζεκία από απηέο ηηο δηεξγαζίεο ππάξρεη θαη ν 

αληίζηξνθνο κεηαζρεκαηηζκόο, ν νπνίνο δέρεηαη σο είζνδν ην θάζκα θαη δίλεη σο 

έμνδν ηελ αξρηθή ζπλάξηεζε f. ινη νη ηύπνη κεηαζρεκαηηζκώλ ηεο αλάιπζεο 

Φνπξηέ αλάγνληαη ζηνλ παξόκνηνπ ζθνπνύ Μεηαζρεκαηηζκό Λαπιάο θαη απνηεινύλ 

πεξηπηώζεηο νινθιεξσηηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ. 

 

 

3.3.4 εηξέο Fourier 

Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε κηα ρξνλνζεηξά κήθνπο Ν σο κηα ζεηξά από θύθινπο 

πεξηόδνπ 2,3,…Σ. ε ζπρλόηεηα νξίδεηαη σο ην αληίζηξνθν ηεο πεξηόδνπ. Οη 

αληίζηνηρεο ζπρλόηεηεο είλαη 1/2,1/3,….1/Σ ή ζε γσληαθέο ζπρλόηεηεο (ζε αθηίλεο 

αλά κνλάδα ρξόλνπ) 2π/2,2π/3,….2π/Σ. ε ζεκειηώδεο ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο, 

δειαδή ε ζπρλόηεηα ηεο πξώηεο αξκνληθήο ηαιάλησζεο, είλαη f=1/T θαη αληίζηνηρα ε 

ζεκειηώδεο γσληαθή ζπρλόηεηα είλαη σ= 2π/Σα=2πf.  

Γεληθά κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε κηα ρξνλνζεηξά σο κηα πεξηνδηθή θπκαηνκνξθή 

πεξηόδνπ ην πνιύ Σα πνπ δίλεηαη από ηε ζεηξά Fourier 

      ∑         π             π    
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όπνπ α0 είλαη ε κέζε ηηκή, αk θαη βk είλαη ηα πιάηε γηα ηελ θάζε ζπλεκηηνλνεηδή θαη 

εκηηνλνεηδή ηαιάλησζε ζηηο αξκνληθέο ζπρλόηεηεο kσ=2πkf αληίζηνηρα θαη ην Μ 

κπνξεί λα ηείλεη ζην άπεηξν. Γηα κηα κε-πεξηνδηθε ρξνλνζεηξά κήθνπο Ν ε 

πςειόηεξε δπλαηή πεξίνδνο είλαη Σ=Νηs. ηελ πξάμε ν αξηζκόο ησλ ηαιαληώζεσλ Μ 

πεξηνξίδεηαη από ηε ρακειόηεξε ζπρλόηεηα f =1/(Nηs) (πνπ είλαη ε ζεκειηώδεο 

ζπρλόηεηα) θαη από ηελ πςειόηεξε ζπρλόηεηα fs=1/(2ηs). Γηα επθνιία ζηνπο 

καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηζνδύλακε εθζεηηθή κνξθή ηεο 

ζεηξάο Fourier 

   ∑   

 

    

   π    

πνπ  dk = 

{
 

 
      

 
    

      
      

 
    

 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν νξίδνπκε ζε θάζε αξκνληθή ζπρλόηεηα 2πkf κηα ηξηγσλνκεηξηθή 

κνξθή θαη ηζνδύλακα κηα κηγαδηθή κνξθή. Σν πιάηνο ηεο κηγαδηθήο κνξθήο είλαη 

|  |  √  
    

  θαη ε θαζηθή γσλία είλαη θ
 
        

  

  
 . Σα πιάηε 

|  |  γηα νιν ην θαζκα ησλ ζπρλνηεησλ  εθθξάδνπλ ηα γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ρξνλνζεηξάο ελώ αλ ππάξρνπλ επηπιένλ κε-γξακκηθεο ζπζρεηίζεηο απηέο 

δηαηεξνύληαη ζηηο θαζηθέο γσλίεο θ
 
. ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε ηα 

πιάηε, δειαδή ζα πεξηνξηζηνύκε ζηε γξακκηθή αλάιπζε ηεο ρξνλνζεηξάο ζην πεδίν 

ησλ ζπρλνηήησλ. 

 

 

3.3.5 Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier 

Καζώο ε πεξίνδνο Σα απμάλεη, ην δηάζηεκα df = 1/T κεηαμύ ησλ ζπρλνηήησλ ησλ 

ηαιαληώζεσλ κηθξαίλεη. Αθήλνληαο ηελ πεξίνδν λα ηείλεη ζην άπεηξν, ζεσξώληαο 
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δειαδή όηη ε θπκαηνκνξθή δελ είλαη πεξηνδηθή, θαη δηαηξώληαο κε df ζηελ παξαπάλσ 

ζρέζε, νξίδνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γηα έλα ζπλερέο θάζκα ζπρλνηήησλ f 

         ∫         π    
 

  
. 

Αλ ν ρξόλνο δελ είλαη ζπλερήο θαη έρνπκε κηα ρξνλνζεηξά N ζηνηρείσλ, ηόηε 

νξίδεηαη ν δηαθξηηόο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier κε επίζεο N ζηνηρεία σο 

      ∑    
   π   

   , -1/2 < f < ½. 

πλήζσο ππνζέηνπκε όηη ε ζπρλόηεηα παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα (-1/ 2,1/ 2) αιιά 

όηαλ δίλεηαη ν ρξόλνο δεηγκαηνιεςίαο ηα  ε ζπρλόηεηα νξίδεηαη ζην ( -1/(2ηο ),1/(2ηο 

)) θαη ην άζξνηζκα ζηελ (2.5) πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηs. ηαλ ην πιήζνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ N είλαη δύλακε ηνπ 2, ν ππνινγηζκόο ηνπ FD (f) κπνξεί λα γίλεη κε 

πνιύ ιηγόηεξεο πξάμεηο (NlogN αληί γηα N2) κε ηε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ 

Γξήγνξνπ Μεηαζρεκαηηζκνύ Fourier (Fast Fourier Transform,FFT). Αθόκα θη όηαλ 

ην κήθνο ηεο ρξνλνζεηξάο δελ είλαη δύλακε ηνπ 2, κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε 

θαηάιιειν αξηζκό κεδεληθώλ ζην ηέινο ηεο ρξνλνζεηξάο γηα λα ην πεηύρνπκε (απηό 

δελ επεξεάδεη ηε ζπλάξηεζε FD (f) παξά κόλν ηελ επθξίλεηα ηεο σο πξνο ηε 

ζπρλόηεηα f). Σα ζηνηρεία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier F(f) ή ηνπ δηαθξηηνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier FD (f) είλαη κηγαδηθνί αξηζκνί. Κάζε κηγαδηθόο αξηζκόοF( f 

) έρεη κέηξν F( f ) = √             θαη 

θαζηθή γσλία  f(f) = tan
-1

 (I (f) / R( f )). Αληίζηνηρα, νξίδεηαη θη ν αληίζηξνθνο 

κεηαζρεκαηηζκόο Fourier πνπ κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζην θάζκα 

ζπρλνηήησλ (F( f ) ή FD ( f )) πίζσ ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ( Xn). 

 

 

 

3.4 Δηζαγσγή ηελ Φαζκαηηθή Αλάιπζε 

Η θαζκαηηθή αλάιπζε είλαη κηα από ηεο πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο κεζόδνπο γηα 

ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ζηελ γεσθπζηθή, σθεαλνγξαθία, ηελ αηκνζθαηξηθή 

επηζηήκε, αζηξνλνκία θαη ηελ κεραληθή όισλ ησλ εηδώλ. Η κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί 
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ρξνλνζεηξέο. Η θαζκαηηθή αλάιπζε πεξηγξάθεη  ηηο ρξνλνζεηξέο ζπγθξίλνληαο ηεο κε 

εκίηνλα θαη ζπλεκίηνλα. κε ην λα πξνζζέηνπκε πνιιά ζπλεκίηνλα θαη εκίηνλα κε 

δηαθνξεηηθά πιάηε, κπνξνύκε λα πάξνπκε ηερλεηέο ρξνλνζεηξέο πνπ κνηάδνπλ κε 

πξαγκαηηθέο ρξνλνζεηξέο. 

Παξάδεηγκα : Δάλ καο δίλεηαη κηα ρξνλνζεηξά xt, ζα ηελ θαηαζθεπάζνπκε 

ρξεζηκνπνηώληαο εκίηνλα θαη ζπλεκίηνλα. 

 

   ∑           
 

 
   +       

 

 
   

 

Η παξαπάλσ θαιείηαη αλαπαξάζηαζε Fourier γηα ρξνλνζεηξέο. Μαο επηηξέπεη λα 

εθθξάδνπκε ηηο ρξνλνζεηξέο κε έλα ηππνπνηεκέλν ηξόπν. Γηαθνξεηηθέο ρξνλνζεηξέο 

ζα ρξεηαζηνύλ δηαθνξεηηθά αθ’s θαη bk’s. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα 

ζπγθξίλνπκε δηαθνξεηηθέο ρξνλνζεηξέο ζπγθξίλνληαο ηνπο ζπληειεζηέο αθ’s θαη bk’s. 

Αθόκα η θαζκαηηθή αλάιπζε είλαη κηα ηερληθή πνπ εθαξκόδεηαη γηα (α) ηε 

δηαπίζησζε αλ κηα ζεηξά έρεη επνρηθόηεηα θαη ηνλ θαζνξηζκό ηεο επνρηθήο 

ζπληζηώζαο, (β) ηελ αμηνιόγεζε δηαθόξσλ κεζόδσλ επνρηθήο δηόξζσζεο. Με ηε 

θαζκαηηθή αλάιπζε εθηηκάηαη ε έθηαζε ζηελ όπνηα καθξνρξόληεο θαη βξαρπρξόληεο 

πεξηνδηθέο θηλήζεηο επηθξαηνύλ ζε κηα ζεηξά. Οη βξαρπρξόληεο θηλήζεηο ηεο ζεηξάο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επνρηθόηεηα θαη νη καθξνρξόληεο κε ηελ θπθιηθόηεηα. Έηζη, αληί 

γηα ηελ αλάιπζε κηαο ζεηξάο ζε ηέζζεξηο ζπληζηώζεο ,γίλεηαη αλάιπζε ζε 

κεγαιύηεξν αξηζκό από κνλαδηαίεο ζπληζηώζεο πνπ δελ κπνξεί λα αλαιπζνύλ 

πεξηζζόηεξν. 

Δπίζεο ε θαζκαηηθή αλάιπζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ελόο αηζζεηήξα λα 

νξνζεηεί κηθξά δηαζηήκαηα κήθνπο θύκαηνο .ζν πην πςειή είλαη ε θαζκαηηθή 

αλάιπζε ηόζν πην ζηελά είλαη ηα δηαζηήκαηα κήθνπο θύκαηνο κεηαμύ ησλ δσλώλ . 

Απηό βέβαηα πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα αθνύ έηζη 

πξνθύπηνύλ πεξηζζόηεξεο επηθαιππηόκελεο δώλεο, δηαθνξεηηθέο δώλεο δειαδή νη 

νπνίεο όκσο παξέρνπλ ηελ ίδηα πιεξνθνξία, θαζηζηώληαο πην δύζθνιε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 
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3.4.1 Δθαξκνγέο Φαζκαηηθήο Αλάιπζεο  

Μεξηθέο εθαξκνγέο όπνπ ε θαζκαηηθή αλάιπζε είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη 

απαξαίηεηε :  

Δθαξκνγέο θαζκαηηθήο αλάιπζεο 

Μεξηθέο από ηηο εθαξκνγέο ηηο θαζκαηηθήο αλάιπζεο είλαη νη εμήο : 

 Φσλήο  

 Δθηίκεζε formant (γηα αλαγλώξηζε θσλήο) 

 Κσδηθνπνίεζε θαη ζπκπίεζε θσλήο 

 Radar θαη Sonar 

 Δληνπηζκόο πεγήο κε δίθηπν αηζζεηήξσλ 

 ςνθεηική εικόνα από radar και εξαγυγή σαπακηηπιζηικών 

 Ηιεθηξνκαγλεηηζκόο 

 πρλόηεηεο ζπληνληζκνύ κηαο θνηιόηεηαο 

 Σειεπηθνηλσλίεο  

 εηζκνινγία 

 Βηνηαηξηθή 

 Αλάιπζε εηθόλαο 

 Απηόκαηνο έιεγρνο 

 

 

3.5 Δηζαγσγή ηελ Φαζκαηηθή Δθηίκεζε  

Γλσξίδνπκε όηη ε αλάιπζε Fourier είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πεξηγξαθή θαη 

αλάιπζε δηαθξηηνύ ρξόλνπ αηηηνθξαηηθώλ ζεκάησλ. Η αλάιπζε Fourier παίδεη 

ζεκαληηθό ξνιό θαη ζηελ κειέηε ησλ ηπραίσλ δηαδηθαζηώλ. H ηπραία δηαδηθαζία 

είλαη έλα ζύλνιν ζεκάησλ δηαθξηηνύ-ρξόλνπ θαη άξα δελ κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε 

ηνλ κεηαζρεκαηηζκό Fourier ηεο δηαδηθαζίαο. Παξόια απηά όπσο ζα δνύκε 
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παξαθάησ είλαη δπλαηόλ λα αλαπηύμνπκε κηα αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην 

ρώξν ησλ ζπρλνηήησλ αλ εθθξάζνπκε ηνλ κεηαζρεκαηηζκό Fourier κε όξνπο ελόο 

κέζνπ ζπλόινπ (ensemble average). Γηα παξάδεηγκα, αθνύ ε ζπλάξηεζε 

απηνζπζρέηηζεο κηαο WSS δηαδηθαζίαο πεξηγξάθεη ζην ρώξν ησλ ρξόλσλ ηηο ξνπέο 

δεύηεξεο ηάμεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο είλαη αηηηνθξαηηθή 

αθνινπζία κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηνλ κεηαζρεκαηηζκό Fourier ηεο ηνλ νπνίν ζα 

νλνκάδνπκε θάζκα ηζρύνο ή ππθλόηεηα θάζκαηνο ηζρύνο. Οη αλαινγίεο κε ηελ 

ππθλόηεηα θάζκαηνο ελέξγεηαο είλαη άκεζεο. 

Οπιζμόρ Φαζμαηικήρ Εκηίμηζηρ 

Από έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν κηαο ζεηξάο ζηάζηκσλ δεδνκέλσλ, εθηίκεζε πσο ε 

ζπλνιηθή ηζρύο θαηαλέκεηαη ζηηο ζπρλόηεηεο ή πην πξαθηηθά ζε ζηελέο θαζκαηηθέο 

κπάληεο. 

 

 

 

3.5.1 Θεσξία Δθηίκεζεο 

Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ζηελ επεμεξγαζία ζήκαηνο αιιά θαη ζε άιινπο 

επηζηεκνληθνύο ηνκείο όπνπ είλαη απαξαίηεην λα εθηηκήζνπκε ηελ ηηκή κηαο 

άγλσζηεο παξακέηξνπ από έλα ζύλνιν παξαηεξήζεσλ κηαο ΣΜ. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

καο δίλεηαη έλα ζύλνιν παξαηεξήζεσλ από κηα Gaussian θαηαλνκή, ε εθηίκεζε ηνπ 

κέζνπ θαη ηεο δηαθύκαλζεο από απηέο ηηο παξαηεξήζεηο είλαη έλα πξόβιεκα 

παξακεηξηθήο εθηίκεζεο. Χο ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ αο ζπκεζνύκε 

όηη ζε κηα γξακκηθή ΜS εθηίκεζε, ε εθηίκεζε ηεο ηηκήο ηεο ΣΜ από κηα 

παξαηήξεζε κηαο ζρεηηδόκελεο ΣΜ x, νη ζπληειεζηέο a θαη b ζηελ εθηηκήηξηα 

 ̂       εμαξηάηαη από ηε κέζε ηηκή θαη δηαθύκαλζε ησλ x θαη y όπσο επίζεο θαη 

από ηελ ζπζρέηηζε ηνπο. Αλ απηνί νη ζηαηηζηηθνί κέζνη είλαη άγλσζηνη ηόηε είλαη 

απαξαίηεην λα εθηηκήζνπκε απηέο ηηο παξακέηξνπο από έλα ζύλνιν παξαηεξήζεσλ 

ησλ x θαη y. Αθνύ θάζε εθηίκεζε ζα είλαη κηα ζπλάξηεζε ησλ παξαηεξήζεσλ νη 

εθηηκήζεηο νη ίδηεο ζα είλαη ΣΜ. πλεπώο, γηα λα κπνξέζνπκε λα κεηξήζνπκε ηελ 
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απνδνηηθόηεηα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ εθηηκεηή είλαη ζεκαληηθό λα κπνξνύκε λα 

ραξαθηεξίζνπκε ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο. Οη ζηαηηζηηθέο ηδηόηεηεο πνπ καο 

ελδηαθέξνπλ πεξηιακβάλνπλ ηελ ζηαηηζηηθή απόθιηζε (bias) θαη ηελ δηαθύκαλζε 

(variance). Αο ζεσξήζνπκε ην πξόβιεκα εθηίκεζεο ηεο ηηκήο κηαο παξακέηξνπ ζ από 

κηα αθνινπζία ηπραίσλ κεηαβιεηώλ xn ,γηα n=1,2,…N. Αθνύ ε εθηίκεζε είλαη 

ζπλάξηεζε Ν ηπραίσλ κεηαβιεηώλ ζα ηελ νξίδνπκε σο   ̂. Γεληθα ζα ζειακε ε 

εθηηκεζε λα είλαη ηζε θαηά κεζν νξν κε ηελ πξαγκαηηθε ηηκε. Η δηαθνξα κεηαμπ ηεο 

αλακελνκελεο ηηκεο ηεο εθηίκεζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο ζ νλνκάδεηαη 

ζηαηηζηηθή απόθιηζε (bias) θαη ζα ηε δειώλνπκε σο Β: 

     { ̂ } 

Αλ ην bias είλαη κεδέλ, ηόηε ε αλακελόκελε ηηκή ηεο εθηίκεζεο είλαη ίζε κε ηελ 

πξαγκαηηθή ηηκή : 

   { ̂ } 

Καη ε εθηίκεζε ιέγεηαη unbiased. Αλ Β≠0 ηόηε ε εθηίκεζε  ̂ ιεγεηαη biased. Αλ κηα 

εθηίκεζε είλαη biased αιιά ην bias ηείλεη ζην κεδέλ όζν ν αξηζκόο ησλ 

παξαηεξήζεσλ Ν ηείλεη ζην άπεηξν : 

   
   

{ ̂ }    

Σόηε ε εθηίκεζε ιέγεηαη αζπκπησηηθά unbiased. Γεληθά είλαη επηζπκεηό έλαο 

εθηηκεηήο λα είλαη είηε unbiased είηε αζπκπησηηθά unbiased. Παξόια απηά ην bias 

όπσο ζα θάλεη δελ είλαη ην κνλαδηθό ζεκαληηθό ζηαηηζηηθό κέηξν. Σέινο κηα 

εθηίκεζε ιέγεηαη όηη είλαη ζπλεπήο (consistent) αλ ζπγθιίλεη κε θάπνηα έλλνηα ζηελ 

πξαγκαηηθή ηηκή ηεο παξακέηξνπ. Αλάινγα κε ηελ κνξθή ζύγθιηζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί κπνξνύκε λα εηζαγάγνπκε δηαθνξεηηθνύο νξηζκνύο ηεο ζπλέπεηαο.. 

Μηα εθηίκεζε ιέγεηαη ζπλεπήο αλ είλαη αζπκπησηηθά unbiased θαη έρεη δηαθύκαλζε 

πνπ ηείλεη ζην κεδέλ όζν ην Ν ηείλεη ζην άπεηξν. 

πσο έρνπκε δεη, ηα ζηνηρεία πνπ καο ελδηαθέξεη λα έρεη έλαο εθηηκεηήο (π.ρ. κηαο 

ζηαζεξάο α) γηα λα πνύκε όηη είλαη θαιόο είλαη : 

Μηθξό bias : 
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Bias = E [ ̂] – α 

Μηθξή Γηαθύκαλζε : 

Variance = E{   ̂    [ ̂]     } 

πλέπεηα (Consistency) 

 ̂ α πσο Αξηζκόο Σσλ Μεηξήζεσλ    

 

 

 

3.5.2 Γηαθξηηηθή Ιθαλόηεηα 

Ολνκάδνπκε διακπιηική ικανόηηηα ( resolution ) ηνπ εθηηκεηή θάζκαηνο ηελ ειάρηζηε 

απόζηαζε (ζηελ ζπρλόηεηα) κεηαμύ δπν εκηηόλσλ, ή γεληθά δπν ηπραίσλ δηαδηθαζηώλ 

ζηελήο δώλεο (narrowband), ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαγλσξηζηνύλ από ηε κέζνδν 

εθηίκεζεο ηνπ θάζκαηνο. Γειαδή γηα λα δηαθξίλνληαη δπν εκηηνλνεηδήο ηαιαληώζεηο 

πνπ ζπλππάξρνπλ ζην ζήκα θη έρνπλ θνληηλέο ζπρλόηεηεο ζα πξέπεη ε δηαθνξά ησλ 

δπν ζπρλνηήησλ ηνπο λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ πιάηνπο ηνπ θύξηνπ ινβνύ ηνπ θάζε 

εκηηνλνεηδνύο : 

           

 

 

3.6 Θεσξία πζρέηηζεο  

ηελ ελόηεηα απηή ζα ζπδεηεζεί ν ηξόπνο, κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα βξεζεί ε ηπρόλ 

νκνηόηεηα (ζπζρέηηζε) κεηαμύ δύν ζεκάησλ. Απηό ην πξόβιεκα έρεη κεγάιν αξηζκό 

πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ, π.ρ. ε ζύγθξηζε δύν ζεκάησλ πνπ νδεγεί ζηελ αλίρλεπζε 

αλσκαιηώλ ζηνπο ειεθηξνθαξδηνγξάθνπο ή ζηνπο ειεθηξν − εγθεθαινγξάθνπο. 

Δπίζεο, ζηα ζπζηήκαηα radar θαη ζηα sonar ε απόθαζε ηεο ύπαξμεο ελόο 
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αληηθεηκέλνπ βαζίδεηαη ζηε ζύγθξηζε ηνπ ζήκαηνο, ην νπνίν εζηάιε, κε εθείλν πνπ 

ειήθζε. Σέινο, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο ε Θεσξία πζρέηηζεο, κεηαμύ ησλ άιισλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ αλίρλεπζε πιεξνθνξηαθώλ ζεκάησλ παξνπζία 

πξνζζεηηθνύ ζνξύβνπ. Σν καζεκαηηθό πξόβιεκα ηεο εύξεζεο κηαο έθθξαζεο, ε 

νπνία λα δίλεη θάπνην αξηζκό κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ λα κπνξεί θαλείο λα 

ζπζρεηίζεη δύν ζήκαηα, κπνξεί λα ηεζεί σο εμήο: όηαλ ν αξηζκόο ησλ ζεκάησλ  είλαη 

κεγάινο, ηόηε ε νκνηόηεηα είλαη κεγάιε, ελώ όηαλ ν αξηζκόο ησλ ζεκάησλ είλαη 

κηθξόο (ή κεδέλ), ηόηε ε νκνηόηεηα είλαη κηθξή (ή κεδεληθή). Μηα πξώηε ζθέςε γηα 

ηε δεηνύκελε καζεκαηηθή έθθξαζε κε ηηο παξαπάλσ ηδηόηεηεο νδεγεί ζην εζσηεξηθό 

γηλόκελν δύν ζεκάησλ: 

              ∫           

  

  

   

Αλ ζθεθηεί θαλείο ηελ αληηζηνηρία κε ηνλ Δπθιείδεην ρώξν, ηα ζήκαηα (δηαλύζκαηα) 

ζα κνηάδνπλ πνιύ (παξάιιεια), όηαλ ην εζσηεξηθό ηνπο γηλόκελν κεγηζηνπνηείηαη, 

ελώ δελ ζα κνηάδνπλ θαζόινπ (θάζεηα), όηαλ ην εζσηεξηθό ηνπο γηλόκελν 

κεδελίδεηαη. Σα ζήκαηα απηά, αλ θαη ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε f2(t) = f1(t − 1), δειαδή 

είλαη πνιύ όκνηα κεηαμύ ηνπο, κε βάζε ην θξηηήξην ηεο παξαπάλσ  ζρέζεο  είλαη 

άζρεηα κεηαμύ ηνπο. Δίλαη θαλεξό ακέζσο όηη δεκηνπξγείηαη έλα ζνβαξό πξόβιεκα: 

αλ ζθεθηεί θαλείο όηη ην f1(t) είλαη ην ζήκα, πνπ ζηέιλεη ν πνκπόο ελόο radar ηε 

ζηηγκή t = 0 θαη ην f2(t) είλαη ην ζήκα πνπ επηζηξέθεη από αλάθιαζε, ε απόθαζε γηα 

ηελ ύπαξμε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα είλαη εληειώο εζθαικέλε. Με βάζε ηα παξαπάλσ, 

είλαη ινγηθό ε παξαπαλσ εμίζσζε  λα ρξεηάδεηαη θάπνηα ηξνπνπνίεζε, ώζηε λα 

ιακβάλεη ππόςε ηηο ηπρόλ κεηαηνπίζεηο ηνπ ελόο ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ην άιιν. Έηζη, 

πξνηείλεηαη ε τροληθή ζσλάρηεζε εηεροζσζτέηηζες ησλ f1(t) θαη f2(t), ε νπνία 

νξίδεηαη κε ηελ αθόινπζε ζρέζε: 

 

 

       ∫                ∫               

  

  

  

  

 

 

 

όπνπ ην η αληηπξνζσπεύεη ηε κεηαηόπηζε θαη όπσο ζα γίλεη θαλεξό ζηε ζπλέρεηα ε 
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ζπλάξηεζε απηή έρεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο 

 

3.7 εκαληηθνί Οξηζκνί 

 

3.7.1   Λεςκόρ Θόπςβορ : 

 

Μηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηπραία δηαδηθαζία (ζήκα) πνπ ζπλαληάηαη ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο είλαη ν ιεπθόο ζόξπβνο. Μηα WSS δηαδηθαζία u(n), είηε πξαγκαηηθή 

είηε κηγαδηθή ζα ιέγεηαη όηη είλαη ιεπθή αλ ε απηνδηαθύκαλζε είλαη κεδέλ γηα όια ηα 

k ≠ 0 

ςνάπηηζη Αςηοζςζσέηιζηρ :   

 

3.7.2   ςνάπηηζη Αςηοζςζσέηιζηρ : 

Ολνκάδνπκε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο (autocorrelation function) θαη ζπκβνιίδεηαη 

κε ηα γξάκκαηα(ACF), ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ ζπληειεζηή 

απηνζπζρέηηζεο θαη ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ k (ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο). Χο 

ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ δύν 

παξαηεξήζεσλ πνπ απέρνπλ k ρξνληθέο πεξηόδνπο. 

      
     

     
 

  

  
    

 

3.7.3   Φάζμα Ιζσύορ ηοσαζηικήρ Διαδικαζίαρ : 

Σν θάζκα ηζρύνο νξίδεηαη από ην ζεώξεκα Wiener-Khintchine σο ν (δηαθξηηόο) 

κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηεο ζπλάξηεζεο απηνζπλδηαζπνξάο γρ(k)                                                                          

      ∑       
      

 

    

                          
 

 
   

 

 
 

Δπίζεο ην θάζκα ηζρύνο δίλεηαη από ην ηεηξάγσλν ηνπ κέηξνπ ησλ κηγαδηθώλ ηηκώλ 

ηνπ δηαθξηηνύ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier ηεο Υn , δειαδή σο  
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                *
 

    
|∑    

       
    |

 
+  

πνπ Δ[x] είλαη ε κέζε ηηκή ηνπ x. Απηόο ν νξηζκόο είλαη ε βάζε γηα ηελ εθηίκεζε 

ηνπ θάζκαηνο ηζρύνο κε ηε κέζνδν ηνπ πεξηγξάκκαηνο. Οη δπν νξηζκνί ηνπ θάζκαηνο 

ηζρύνο είλαη ηζνδύλακνη όηαλ ε ζπλάξηεζε ηεο απηνζπζρέηηζεο θζίλεη ηθαλνπνηεηηθά 

γξήγνξα. 

3.7.4   Πςκνόηηηα Φάζμαηορ Ενέπγειαρ (Energy Spectral Density-ESD) : 

Έζησ {y(t); t=0, +-1,+-2,…} έλα αηηηνθξαηηθό δηαθξηηνύ-ρξνλνπ ζήκα. Σν ζήκα απηό 

ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δεκηνπξγείηαη κε δεηγκαηνιεςία θάπνηνπ ζπλερνύο-

ρξνλνπ ζήκαηνο. Αλ yc(.) είλαη ζήκα ζπλερνύο ρξόλνπ θαη Σs ε πεξίνδνο 

δεηγκαηνιεςίαο ηόηε ηζρύεη : y(t)= yc(t*Ts).  Η ππθλόηεηα θάζκαηνο ελέξγεηαο 

νξίδεηαη σο : 

 

       |    |  

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκό κπνξνύκε λα δείμνπκε όηη : 

 

 π
∫   σ  σ  

 

 π
∫ ∑ ∑      ̇   [

 

 π
∫    σ      σ]
π

 π

 

    

 

    

π

 π

π

 π

 

                                  ∑ |    |  
      

πνπ ε ηειεπηαία ηζόηεηα ηζρύεη γηαηί 
 

 π
∫    σ      σ  δ   
π

 π
 ε παξαπάλσ εμίζσζε 

κπνξεί λα γξαθηεί ινηπόλ ζπλνπηηθά : 

∑ |    |  
 

 π
∫   σ  σ
π

 π

 

    

 

Η εμίζσζε απηή ιέγεηαη ζεώξεκα ηνπ Parseval’s. Μαο δείρλεη όηη ην S(σ) είλαη κηα 

θαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζήκαηνο ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλόηεηαο σ. Γη απηό ην ιόγν 

ζα νλνκάδνπκε ην S(σ) ππθλόηεηα θάζκαηνο ελέξγεηαο (energy spectral density). 
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3.7.5   Φαζμαηική Πςκνόηηηα : 

 Πνιιά ζήκαηα δελ είλαη ελεξγεηαθά, γηα παξάδεηγκα, όια ηα πεξηνδηθά ζήκαηα, ηα 

όπνηα εμεηάδνληαη μερσξηζηά ζηελ επνκέλε ελόηεηα, είλαη ζήκαηα ηζρύνο. Σα κε 

πεξηνδηθά ζήκαηα κε infinite energy δελ έρνπλ κεηαζρεκαηηζκό Fourier. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε παίξλνπκε έλα κέξνο ηνπ ζήκαηνο ζην δηάζηεκα (-Σ/2,Σ/2), ηόηε  Σ    

έρεη πεπεξαζκέλε ελέξγεηα θαη επνκέλσο έρεη Fourier Transform      . 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4.1 Μέζνδνη Δθηίκεζεο 

Η εθηίκεζε θάζκαηνο κηαο ζηνραζηηθήο δηεξγαζίαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηαηί 

καο επηηξέπεη λα ζρεδηάζνπκε ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα κεγάιεο απόδνζεο. 

Έζησ γηα παξάδεηγκα όηη επηζπκνύκε λα ηζνζηαζκίζνπκε έλα ηειεπηθνηλσληαθό 

δίαπιν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεη ζηνραζηηθή ζπκπεξηθνξά. Αλ 

κπνξέζνπκε λα εθηηκήζνπκε ην θάζκα ηζρύνο ηνπ δηαύινπ κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε 

έλα ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο πνπ λα εμνπδεηεξώλεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά. ε απηό ην 

θεθάιαην καο απαζρνιεί ε εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θάζκαηνο ησλ 

ζεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηπραίεο δηαδηθαζίεο. Γηα ην ιόγν ησλ ηπραίσλ 

δηαθπκάλζεσλ ζε ηέηνηα ζήκαηα πξέπεη λα πηνζεηήζνπκε κηα ζηαηηζηηθή κέζνδν. 

Δηδηθόηεξα ε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο κηαο ηπραίαο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

θαηάιιειε ζηαηηζηηθή (average) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ραξαθηεξίδνπκε 

ηπραία ζήκαηα ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ, θαη ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier ηεο 

ζπλάξηεζεο απηνζπζρέηηζεο ε νπνία παξέρεη ην θάζκα ππθλόηεηαο ηζρύνο θαη 

αθόκα καο δίλεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο 

ζπρλόηεηαο. 

Λόγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ θάζκαηνο ηζρύνο ζηε κειέηε ρξνλνζεηξάο(ε ζήκαηνο γηα 

κεραληθνύο) έρνπλ αλαπηπρηεί πνιιέο κέζνδνη εθηίκεζεο ηνπ. πλήζσο ρσξίδνπκε ηηο 

κεζόδνπο ζε ηξεηο θύξηεο θιάζεηο : 

 Kιαζζηθές ή κε-παρακεηρηθες κέζοδοη εθηίκεζες: ε εθηίκεζε ηνπ 

θάζκαηνο ηζρύνο γίλεηαη απεπζείαο από ηε ρξνλνζεηξά (ζήκα). Σέηνηεο 

κέζνδνη είλαη γηα παξάδεηγκα ην πεξηνδόγξακκν (periodogram) θαη ε κέζνδνο 

Welch. 

 Μοληέρλες ή παρακεηρηθές κέζοδοη : ε εθηίκεζε ηνπ θάζκαηνο ηζρύνο 

γίλεηαη κέζα από ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ γξακκηθνύ κνληέινπ πνπ 

πξνζαξκόδεηαη ζηε ρξνλνζεηξά. Σέηνηεο κέζνδνη είλαη απηέο πνπ βαζίδνληαη 
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ζηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ AR κνληέινπ, όπσο ε κέζνδνο Yule-

Walker (απηνζπζρέηηζεο) θαη ε κέζνδνο Burg. 

 Μέζοδοη σποτώροσ ε κέζοδοη συειής εσθρίλεηας : ε εθηίκεζε αθνξά ηηο 

ζπρλόηεηεο πνπ έρνπλ πςειή ηζρύ παξά ην θάζκα ηζρύνο θαη βαζίδεηαη ζηελ 

αλάιπζε ηδηνηήησλ ηνπ πηλάθα ζπζρέηηζεο. Σέηνηεο κέζνδνη είλαη ε 

ηαμηλόκεζε πνιιαπιώλ ζεκάησλ (multiple signal classification (MUSIC) 

method) θαη ε κέζνδνο ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ (eigenvector (EV) method). 

Απηέο νη κέζνδνη είλαη θαηάιιειεο ζε θάζκαηα ρξνλνζεηξώλ πεξηνδηθνύ 

ηύπνπ  γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο αθξηβήο ζπρλόηεηαο εκηηνλνεηδώλ ηαιαληώζεσλ 

πνπ θαιύπηνληαη από ζόξπβν. 

 

Θα δνύκε ηώξα ην πξόβιεκα ηεο εθηίκεζεο ηεο ππθλόηεηαο θάζκαηνο ηζρύνο κηαο 

ζηάζηκεο ππό ηελ επξεία έλλνηα ηπραίαο δηαδηθαζίαο κε κε παξακεηξηθέο κεζόδνπο. 

Οη κε παξακεηξηθέο κέζνδνη θαζκαηηθήο εθηίκεζεο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο 

νξηζκνύο ηεο ππθλόηεηαο θαζκαηηθήο ηζρύνο. Οη κέζνδνη απηνί απνηεινύλ όπσο 

ιέγεηαη ηελ θιαζζηθή πξνζέγγηζε ζηελ θαζκαηηθή εθηίκεζε. Οη δπν θπξηόηεξνη 

εθηηκεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην πεξηνδόγξακκν (periodogram) θαη ην 

θνξειόγξακκα (correlogram). Οη εθηηκεηέο απηνί πεγάδνπλ από ηνπο νξηζκνύο ηεο 

θαζκαηηθήο ηζρύνο θαη κπνξνύκε λα δνύκε όηη ππό ζπλζήθεο είλαη ηζνδύλακνη. ηελ 

πξάμε ε εθηίκεζε κε ην πεξηνδόγξακκα  θαη ην θνξειόγξακκα είλαη θαιή εθόζνλ ην 

κέγεζνο ηεο ηπραίαο δηαδηθαζίαο είλαη επαξθώο κεγάιν θάηη πνπ δελ ηζρύεη πάληα. 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ αλάιπζε ελόο ζεηζκηθνύ θύκαηνο ην νπνίν αληρλεύηεθε γηα 

πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα αιιά θαη ζηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε ζηαζεξά ηα θαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζήκαηνο 

(όπσο επηηάζζεη ε θαζκαηηθή εθηίκεζε) αλαγθαδόκαζηε λα πεξηνξίζνπκε ην ζήκα ζε 

κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα (κεξηθά msec ή θαη ιηγόηεξν) ώζηε λα ηθαλνπνηεζεί ε 

ζπλζήθε ηεο ζηαζηκόηεηαο (ζήκα θσλήο). Η δεύηεξε δπζθνιία πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί είλαη όηη ην ζήκα είλαη ζπρλά παξακνξθσκέλν από ζόξπβν ε άιιν 

παξεκβαιιόκελν ζήκα. 
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4.2   Πεξηνδόγξακκα 

Σν πεξηνδόγξακκα εκθαλίζηεθε ην 1898 (από ηνλ Schuster) σο κέζνδνο εύξεζεο 

θξπθήο πεξηνδηθόηεηαο ζε ρξνληθέο ζεηξέο. Από εθεί πξνέξρεηαη θαη ε νλνκαζία ηεο 

κεζόδνπ. Η εθηίκεζε κε ην πεξηνδόγξακκα πξνθύπηεη από ηνλ νξηζκό                                                                                                      

        
   

 {
 

 
|∑          

   

   

|

 

} 

παξαιείπνληαο ηε κέζε ηηκή θαη ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηηο δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο 

x0,x1,…,xN-1 (ππνζέηνπκε πσο νη παξαηεξήζεηο γηα αξλεηηθνύο ρξόλνπο ή ρξόλνπο 

κεγαιύηεξνπο ηνπ Ν είλαη 0 θαη επίζεο αθαηξνύκε από ηηο παξαηεξήζεηο ην κέζν 

όξν). Η εθηίκεζε είλαη  

 

      
 

 
|∑             

   |
 
 

 

 
|     |     

πνπ ΥΝ(σ) είλαη ν δηαθξηηνύ ρξόλνπ κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηνπ ζήκαηνο x(n). 

Σν πεξηνδόγξακκα εθθξάδεη ην ηεηξάγσλν ηνπ πιάηνπο ηνπ δηαθξηηνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier κηαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ππό κειέηεο δηαδηθαζίαο. 

Οξίδνπκε ηε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο σο ην εύξνο ηνπ θύξηνπ 

ινβνύ ζην θάζκα ηνπ ηεηξαγσληθνύ παξαζύξνπ,     
   , ζηα ζεκεία 3dB : 

 

Ιδηόηεηεο : 

 Pp(σ) ≥ 0 γηα όια ηα σ 

 Αλ ην x(n) είλαη πξαγκαηηθή ηπραία δηαδηθαζία ηόηε ην PP(σ) είλαη άξηην. 

Παξαηεξήζεηο : 

 Ο θεληξηθόο ινβόο (main lobe) ηνπ παξαζύξνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εμνκάιπλζε (smearing) ηνπ P(σ) . Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ππάξρνπλ δπν 

θνξπθέο ζην P(σ) νη νπνίεο απέρνπλ ιηγόηεξν από 2π/Ν (ην πιάηνο ηνπ 

θύξηνπ ινβνύ ζηα 3dB) απηέο δελ ζα κπνξέζνπλ λα δηαρσξηζηνύλ ζηελ 

εθηίκεζε  ̂     θαη ζα θαλνύλ ζαλ κηα δηεπξπκέλε θνξπθή. 
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 Λόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ smearing νη κέζνδνη πεξηνδνγξάκκαηνο δελ κπνξνύλ 

λα μερσξίζνπλ ιεπηνκέξεηεο ζην πξνο κε κειέηε θάζκα πνπ απέρνπλ 

ιηγόηεξν από 1/Ν ζε Hz νλνκάδεηαη όξην θαζκαηηθήο αλάιπζεο ησλ κεζόδσλ 

κε periodogram. 

 Οη πιεπξηθνί ινβνί ηνπ       κεηαθέξνπλ ηζρύ από ηηο ζπρλόηεηεο πνπ 

ζπγθεληξώλνπλ ηελ πεξηζζόηεξε ηζρύ ζην ζήκα ζε ζπρλόηεηεο κε ιηγόηεξε ε 

θαη θαζόινπ ηζρύ. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη leakage (δηαξξνή). Γηα 

παξάδεηγκα κηα θπξίαξρε θνξπθή ζην P(σ) κπνξεί κέζσ ηεο ζπλέιημεο κε 

ηνπο πιεπξηθνύο ινβνύο ηνπ παξαζύξνπ       λα καο νδεγήζεη ζηελ 

εθηίκεζε ελόο θάζκαηνο πνπ πεξηέρεη ηζρύ ζε ζπρλόηεηεο πνπ ην P(σ) είρε 

ηζρύ 0. Από ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζπκπεξαίλνπκε όηη ην θαηλόκελν ηνπ 

smearing θαη leakage είλαη θξίζηκα γηα θάζκαηα κε κεγάιεο κεηαβνιέο ηνπ 

πιάηνπο (θάζκαηα κε πνιιέο θνξπθέο). Σα θαηλόκελα απηά είλαη ιηγόηεξν 

έληνλα γηα πην νκαιά θάζκαηα. 

 

4.3   Κνξειόγξακκα 

Οπιζμόρ Κοπελόγπαμμα 

 Σν θνξειόγξακκα βαζίδεηαη ζηνλ πξώην νξηζκό ηνπ PSD                     

Correlogram =       ̂ ∑   ̂ 
       

         

πνπ  ̂    είλαη ε εθηίκεζε ηεο απηνζπζρέηηζεο γηα δηάθνξα k. Τπό απηήλ ηελ 

έλλνηα ε εθηίκεζε ηνπ PSD γίλεηαη εθηίκεζε απηνζπζρέηηζεο. 

 

4.3.1 Γεληθά ρόιηα 

Σα  ̂     θαη  ̂     παξέρνπλ κηα θαθή εθηίκεζε ηνπ P(σ). ε αηηία είλαη όηη νη 

δηαθπκάλζεηο θαη ησλ δπν εθηηκήζεσλ είλαη ςειέο θάηη πνπ νθείιεηαη ζην όηη θαη δπν 

ππνινγίδνληαη από κηα κόλν πινπνίεζε κηαο ηπραίαο δηαδηθαζίαο. ηελ πξάμε δελ 

είλαη πάληα δπλαηό λα ππνινγίζνπκε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ PSD ζε ζπλερέο πεδίν 
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ζπρλνηήησλ. Οπόηε ε κεηαβιεηή ηεο ζπρλόηεηαο σ πξέπεη λα δεηγκαηνιεπηείηαη 

ζπλήζσο σο αθνινύζσο : σ = 2πk/N , k = 0, … N-1 

 

 

4.4   Με-Παξακεηξηθέο Μέζνδνη Δθηίκεζεο Φάζκαηνο 

Οη κέζνδνη εθηίκεζεο θάζκαηνο ηζρύνο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηό ην θεθάιαην είλαη 

θιαζζηθέο κέζνδνη πνπ αλαπηύρηεθαλ από ηνλ Bartlett (1948), Blackman θαη Tukey 

(1958), θαη ν Welch (1967). ’απηέο ηηο κεζόδνπο δελ γίλεηαη θακία ππόζεζε  γηα ην 

πώο δεκηνπξγνύληαη ηα δεδνκέλα θαη γη απηό θαινύληαη μη-παπαμεηπικέρ. Γεδνκέλνπ  

όηη απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη νινθιεξσηηθά ζηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ, ε 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ζπρλόηεηαο απηώλ ησλ κεζόδσλ είλαη, ίζε κε ην θαζκαηηθό 

πιάηνο ηνπ νξζνγσλίνπ παξαζύξνπ κήθνπο Ν, ην νπνίν είλαη πεξίπνπ 1/Ν ζηα -3 dB. 

Θα είκαζηε πην αθξηβείο  ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ζπρλόηεηαο 

ηεο θάζε κεζόδνπ. ιεο νη ηερληθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηό ην θεθάιαην 

κεηώλνπλ ηελ δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ζπρλόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε 

κεηαβιεηόηεηα ζηελ εθηίκεζε θάζκαηνο. Τπάξρεη κηα ζεηξά κεζόδσλ νη νπνίεο 

απνζθνπνύλ ζην λα κεηώζνπλ ην θύξην πξόβιεκα ηεο κεζόδνπ εθηίκεζεο κε 

πεξηνδόγξακκν πνπ είλαη ε απμεκέλε δηαθύκαλζε. Απηό ην πεηπραίλνπλ εηο βάξνο 

όκσο άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο εθηίκεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αύμεζε 

ηνπ bias ή κε ηελ κείσζε ηεο αλάιπζεο. 

 

 

4.4.1   Μέζνδνο Bartlett 

Η ηδέα ηνπ Bartlett είλαη ζρεηηθά απιή. Γηα λα κεηώζεη ηηο κεγάιεο ηαιαληώζεηο ηνπ 

πεξηνδνγξάκκαηνο, δηαηξεί ηα δηαζέζηκα δείγκαηα x(n) από Ν παξαηεξήζεηο ζε 

L=N/M κηθξόηεξα δείγκαηα x1(n)= x((l-1)M+n), l = 1,…L κε Μ παξαηεξήζεηο ην 

θαζέλα. Παξαηεξήζηε όηη δελ ππάξρεη  αιιεινεπηθάιπςε. 

x (n) : …x1(n)…x2(n)……xL(n) 



Φαςματική Ανάλυςη Σε Συςτήματα Ραντάρ Τφπου SAR 

 
58 

 

κεηά παίξλεη ην κέζν νξό ησλ πεξηνδνγξακκάησλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα θαζέλα από 

ηα κηθξόηεξα δείγκαηα ζε θάζε ηηκή ηνπ σ. Με καζεκαηηθνύο όξνπο ε κέζνδνο 

πεξηγξάθεηαη σο εμήο : 

  ̂    
 

 
|∑      

   

   

     |

 

 

     ̂  
 

 
∑     ̂

 

   

 

Παξαηεξήζεηο : 

  ̂         . 

 Γηα κεγάια Μ θαη L,  ̂           ρξεζηκνπνηώληαο ηεηξαγσληθό 

παξάζπξν. 

 Αθνύ ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί κε ηκήκαηα ησλ δεδνκέλσλ κήθνπο Μ ε αλάιπζε 

πνπ ζα κπνξεί λα πεηύρεη ζα είλαη ηάμεο 1/Μ. πλεπώο ε θαζκαηηθή αλάιπζε 

ζα είλαη κεησκέλε ζε ζύγθξηζε κε ηνπ πεξηνδνγξακκαηνο θαηά L. 

 ηνλ αληίπνδα όκσο ε κέζνδνο πησραίλεη κείσζε ηεο δηαθύκαλζεο θαηά ην 

ίδην παξάγνληα L. 

 Ο ζπκβηβαζκόο αλάκεζα ζηελ αλάιπζε θαη ηε δηαθύκαλζε θαηά ηελ επηινγή 

ηνπ Μ είλαη πξνθαλήο. 

 Η εθηίκεζε κε ηε κέζνδν Bartlett είλαη παξόκνηα κε ηελ εθηίκεζε Blackman-

Tukey όηαλ ζηελ ηειεπηαία ρξεζηκνπνηείηαη ηεηξαγσληθό παξάζπξν : 

 ̂     ∑ [
 

 
∑      ̂

 

   

]      

   

        

 

 

Παξόια απηά ε κέζνδνο Bartlett έρεη ειαθξώο κεγαιύηεξε δηαθύκαλζε ζε ζρέζε κε 

ηε κέζνδν ΒΣ. 
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4.4.2   Μέζνδνο Welch 

Η κέζνδνο Welch πξνθύπηεη από ηε κέζνδν Bartlett κε βειηίσζε ζε δπν ζέκαηα. Σν 

πξώην είλαη όηη ηα ηκήκαηα ησλ δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα είλαη αιιειν-

επηθαιππηόκελα. Σν δεύηεξν είλαη όηη ζην θάζε ηκήκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί θάπνην 

παξάζπξν πξηλ ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

|-------x1(n)-------| 

                  |--------x2(n)-------|                       …………………..|-------xs(n)-------| 

Με καζεκαηηθνύο όξνπο, έζησ w(n) ην παξάζπξν πνπ εθαξκόδεηαη ζην ηκήκα                      

x1(n) =x((l-1)K+n), l=1,…,S,n = 0,…M-1. 

Αλ ην Κ=Μ ηόηε ηα ηκήκαηα δελ είλαη αιιειεπηθαιππηόκελα θαη ν δηαρσξηζκόο ησλ 

δεηγκάησλ είλαη ν ίδηνο κε ηε κέζνδνο Bartlett. πλήζσο ζηε κέζνδν Welch ε ηηκή 

ηνπ K πνπ ζπζηήλεηαη είλαη Κ=Μ/2 (50% αιιεινεπηθάιπςε), νπόηε S≈2M/N. 

Αλ νξίζνπκε ηελ ηζρύ ηνπ παξαζύξνπ : 

P = (π.ρ.) power of w (n) = 
 

 
∑ |    |   

   
 
        

  ̂    
 

  
|∑   

   

   

      
    |

 

 

  ̂    
 

 
∑  ̂

 

   

    

Παξαηεξήζεηο : 

 Αλ ηα ηκήκαηα αιιειεπηθαιύπηνληαη ηόηε ζα έρνπκε κεγαιύηεξν S, θαη άξα 

κεγαιύηεξν αξηζκό εθηηκήζεσλ γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ κέζν όξν ηνπο. 
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 Σν   ̂    κπνξνύκε λα δείμνπκε όηη ππό ινγηθέο πξνϋπνζέζεηο πξνζεγγίδεη 

ηελ εθηίκεζε ΒΣ (ππό ηελ πξνϋπόζεζε ην Ν λα είλαη αξθεηά κεγάιν θαη ην Κ 

≤Μ/2 ώζηε ην S λα είλαη επαξθώο κεγάιν). 

 Σν   ̂    κπνξεί λα ππνινγηζηεί εύθνια θαη απνδνηηθά κε ηνλ FFT. Γη απηό 

ζηελ πξάμε πξνηηκάηαη έλαληη ησλ άιισλ κεζόδσλ. 

 Θεσξεηηθά ν ΒΣ είλαη πξνηηκόηεξνο. 

 

 

4.4.3   Blackman Καη Tukey Μέζνδνο: Δμνκάιπλζε Πεξηνδόγξακκσλ 

Η θησρή ζηαηηζηηθά πνηόηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο είλαη ζπλέπεηα 

ηεο θησρήο αθξηβείαο ζηελ εθηίκεζε ηεο απηνζπζρέηηζεο (ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

correlogram) γηα πνιύ κεγάιεο δηαθνξέο θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ζθαικάησλ 

εθηίκεζεο απηνζπζρέηηζεο πνπ πξνζηίζεληαη γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ εθηίκεζε ηνπ 

PSD. Με βάζε ηα παξαπάλσ λα νξίζνπκε ηελ εθηηκήηξηα Blackman-Tukey σο εμήο : 

M < N :    ̂    = ∑        
         ̂         

πνπ σ(k) νλνκάδεηαη παξάζπξν δηαθνξάο (lag window) θαη είλαη κηα άξηηα 

ζπλάξηεζε ηέηνηα ώζηε σ(0) = 1 ,σ(k) = 0 γηα | |   M. Δπίζεο ην σ(k) θζίλεη νκαιά 

ζην κεδέλ όζν απμάλεη ην k θαη ην Μ < Ν. Η νλνκαζία ηνπ παξαζύξνπ πξνέξρεηαη 

από ην γεγνλόο όηη ζηελ νπζία απηό πνπ θάλεη είλαη λα δώζεη βάξε ζηηο δηαθνξέο ηεο 

αθνινπζίαο απηνζπζρέηηζεο. Αλ ην σ(k) επηιεγεί λα είλαη ηεηξαγσληθό παξάζπξν, 

ηόηε ην σ(k) ̂(k) είλαη απιώο κηα ηεκαρηζκέλε έθδνζε ηεο εθηίκεζεο απηνζπζρέηηζεο 

θαη άξα θαη ηνπ PSD. Μπνξνύκε όκσο λα δηαιέμνπκε ην παξάζπξν λα έρεη δηάθνξεο 

άιιεο κνξθέο. Απηή ε επειημία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απμεζεί ε αθξίβεηα 

ηεο κεζόδνπ BT ή γηα λα δώζνπκε έκθαζε ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 

ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζα ζε θάπνηα εθαξκνγή. 

Έζησ W(σ) ν DTFT ηνπ σ(k) : 

     ∑      
           ∑             
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Κάλνληαο ρξήζε ηεο ηδηόηεηαο όηη ν DTFT ηνπ γηλνκέλνπ είλαη ζπλέιημε ησλ DTFT 

ηόηε αλ  ̂    είλαη κηα biased εθηίκεζε ζα ηζρύεη : 

 ̂      
 

  
∫  

 

  

       ̂      

Αθνύ γηα ηα πεξηζζόηεξα παξάζπξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ην W(σ) έρεη κηα 

θπξίαξρε θαη ζρεηηθά ζηελή θνξπθή ζην σ=0 κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε θαζκαηηθή 

εθηίκεζε ΒΣ είλαη έλαο ηνπηθόο κέζνο ξνο κε βάξε ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο   ̂     

Παξαηεξήζεηο : 

 ζν κηθξόηεξν ην πιάηνο ηνπ παξαζύξνπ Μ ηόζν θησρόηεξε ε αλάιπζε ηνπ 

   ̂    αιιά θαη ηόζν κηθξόηεξε ε δηαθύκαλζε. 

 Η αλάιπζε ηνπ    ̂       . 

 Η δηαθύκαλζε ηνπ    ̂        θαη ηείλεη ζην 0 όηαλ ην Μ είλαη ζηαζεξό 

θαη ην Ν . 

 Γηα ζηαζεξό Μ, ην    ̂    είλαη αζπκπησηηθά biased αιιά ε δηαθύκαλζε 

ηείλεη ζην κεδέλ. 

Αθνύ ε PSD είλαη πάληα ζεηηθή είλαη ινγηθό λα ζέινπκε θαη ην    ̂    0 γηα 

θάζε σ. ζπλεπώο ε επηινγή ηνπ παξαζύξνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κε απηό ην 

θξηηήξην. 

 

 

4.4.4   Μέζνδνο Daniell 

πσο δείμακε νη ηηκέο ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

ζπρλόηεηαο σ είλαη αζπκπησηηθά αζπζρέηηζηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο. Η θπξία ηδέα ηεο 

κεζόδνπ Daniell είλαη όηη νη κεγάιε δηαθύκαλζε ηεο κεζόδνπ ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο 

ζα κπνξνύζε λα κεησζεί παίξλνληαο ην κέζν νξό ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο ζε κηθξά 

δηαζηήκαηα θεληξαξηζκέλα ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα σ. ηελ πξάμε ε 

εθηίκεζε ηεο κεζόδνπ Daniell κπνξεί λα ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ FFT είλαη 

ε αθόινπζε: 
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 ̂      
 

    
∑   ̂    

   
      όπνπ    

  

 ̃
 ,   k = 0,…,  ̃    

Καη   ̃    γηα λα εμαζθαιηζηεί ιεπηνκεξήο δεηγκαηνιεςία ηνπ   ̂     Σα δείγκαηα 

ηνπ πεξηνδνγξάκκαηνο κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηώληαο 

radix-2 FFT ζε κηα zero padded αθνινπζία δεδνκέλσλ. Η παξάκεηξνο J ζηε κέζνδν 

ηνπ Daniell πξέπεη λα επηιεγεί επαξθώο κηθξή ώζηε λα εγγπεζεί ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ 

θάζκαηνο (PSD) ζην δηάζηεκα : 

[  
  

 ̃
    

  

 ̃
 ] 

Τπνινγηζκόο ηνπ  ̂     ρξεζηκνπνηώληαο ην   ̂    : 

  ̂   … ...●●…        ● 

        |------2J+1-------| points averaging  ̂      

Αλ ζέζνπκε β=2J/ ̃ ηόηε ε παξαπάλσ εθηίκεζε είλαη κηα δηαθξηηή πξνζέγγηζε ηεο 

ζεσξεηηθήο έθδνζεο ηεο εθηηκήηξηαο Daniell πνπ νξίδεηαη σο εμήο : 

 ̂     
 

   
∫   ̂   

    

    

   

Παξαηεξήζεηο : 

 Η εθηίκεζε  ̂     είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο εθηίκεζεο ΒΣ κε παξάζπξν 

δηαθνξάο ηέηνην ώζηε ην θαζκαηηθό παξάζπξν λα είλαη ηεηξαγσληθό 

(rectangular) ηεο αθόινπζεο κνξθήο : 

   ̂                 {

 

 
    [      ]

       

 

 ζν κεγαιύηεξν είλαη ην β ηόζν κηθξόηεξε ε δηαθύκαλζε αιιά θαη 

θησρόηεξε ε αλάιπζε. 
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4.5 Παξακεηξηθέο Μέζνδνη Δθηίκεζεο Φάζκαηνο 

Η βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κε παξακεηξηθέο κεζόδνπο θαζκαηηθήο εθηίκεζεο 

πνπ είδακε σο ηώξα θαη ζηηο παξακεηξηθέο πνπ ζα δνύκε από ηώξα θαη ζην εμήο είλαη 

όηη ζηηο κε παξακεηξηθέο κεζόδνπο δελ ρξεηάζηεθε λα θάλνπκε θακία ππόζεζε 

ζρεηηθά κε ην ζήκα πνπ καο ελδηαθέξεη  εθηόο θπζηθά από ηελ ππόζεζε ηεο 

ζηαζηκόηεηαο. Οη παξακεηξηθέο κέζνδνη θαζκαηηθήο εθηίκεζεο (parametric ή model-

based methods) μεθηλάκε κε ηελ ππόζεζε όηη ην ζήκα πεγάδεη από θάπνην γεληθόηεξν 

κνληέιν ην όπνην πεξηγξάθεηαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ζπλάξηεζε. Ο 

αξηζκόο ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα εθηηκεζεί είλαη ζρεηηθά κηθξόο αλ 

ζπγθξηζεί κε ηηο παξακεηξηθέο κεζόδνπο όπνπ δελ ππάξρεη θακία πξόηεξε γλώζε ηνπ 

P(f) θαη άξα έρνπκε παξά πνιινύο άγλσζηνπο. Μπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ινηπόλ 

όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κνληέιν είλαη κηα θαιή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθήο 

κνξθήο ηνπ ζήκαηνο νη παξακεηξηθέο κέζνδνη παξέρνπλ αθξηβέζηεξε θαζκαηηθή 

εθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηηο κε παξακεηξηθέο. Αλ όκσο ην αξρηθό κνληέιν είλαη ιάζνο 

ηόηε ε εθηίκεζε ζα είλαη πάληνηε biased. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ινηπόλ 

παξακεηξηθέο κεζόδνπο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ζσζηή α-priori γλώζε ηνπ 

κνληέινπ. 

ύνηομη Ειζαγυγή ηα Γπαμμικά Μονηέλα                                                                                  

Αξρηθά ζα κηιήζνπκε γηα γξακκηθά κνληέια. Ο ζηόρνο ηεο κνληεινπνίεζεο κηαο 

ζηνραζηηθήο δηεξγαζίαο Υ(n) είλαη ε εύξεζε ηνπ βέιηηζηνπ γξακκηθνύ κνληέινπ ην 

όπνην ηελ πεξηγξάθεη δειαδή : 

 Γεκηνπξγεί «δείγκαηα» ηεο δηεξγαζίαο ηα όπνηα ηαηξηάδνπλ κε ηα πξαγκαηηθά 

 Έρεη ζπκπαγή πεξηγξαθή (ιίγεο παξακέηξνπο) 

Τπάξρνπλ  ηξεηο θαηεγνξίεο γξακκηθώλ κνληέισλ γηα κηα ζηνραζηηθή δηεξγαζία : 

 Σα απηναλαδξνκηθά (AR- Auto Regressive) ζηα νπνία δελ γίλεηαη ρξήζε 

παξειζνπζώλ ηηκώλ ηεο εηζόδνπ (δειαδή ηνπ ζνξύβνπ) 

 Σα κνληέια θηλεηνύ κέζνπ όξνπ (ΜΑ-Moving Average) ζηα νπνία δελ 

γίλεηαη ρξήζε παξειζνπζώλ ηηκώλ ηεο εμόδνπ (δειαδή πξνεγνύκελσλ 

δεηγκάησλ ηεο δηεξγαζίαο x(n)) 
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 Σα απηναλαδξνκηθά κνληέια θηλεηνύ κέζνπ όξνπ (ARMA-Auto Regressive 

Moving Average) 

Σα απηναλαδξνκηθά κνληέια είλαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα κνληέια γηα ηε 

πεξηγξαθή ζηνραζηηθώλ δηεξγαζηώλ. Ο ιόγνο είλαη ε δπλαηόηεηα εύθνιεο εθηίκεζεο 

ησλ παξακέηξσλ ηνπο από κηα ζεηξά από παξαηεξήζεηο κέζσ γξακκηθώλ εμηζώζεσλ. 

ην ζεκείν απηό ζα αλαθεξζνύκε ζε κηα εηδηθή πεξίπησζε εθηίκεζεο θάζκαηνο ην 

όπνην έρεη ηελ αθόινπζε θιαζκαηηθή κνξθή (rational spectra) : 

       
|    | 

|    | 
 

πνπ : 

A(σ) = 1 +α11e
-jσ

 +….αp e
-jσ 

B(σ) = 1 +b11e
-jσ

 +….bp e
-jσ 

Καη νη α1,…,αp, b1,…,bp είλαη πξαγκαηηθνί ζπληειεζηέο (ζηαζεξέο). 

Ο ιόγνο πνπ καο ελδηαθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε θαζκαηηθή κνξθή είλαη γηαηί θάζε 

ζπλερήο PSD κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί πνιύ θαιά από έλα θιαζκαηηθό PSD ηεο 

παξαπάλσ κνξθήο. Δπίζεο ην θιαζκαηηθό θάζκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ζήκαηα πνπ 

πεγάδνπλ κε θηιηξάξηζκα ιεπθνύ ζνξύβνπ κεδεληθνύ κέζνπ θαη δηαθύκαλζεο ζ
2
 

όηαλ ε απόθξηζε ζπρλόηεηαο ηνπ θίιηξνπ έρεη θιαζκαηηθή κνξθή H(σ) = Β(σ)/Α(σ) 

όπνπ π(n) είλαη ν ιεπθόο ζόξπβνο κεδεληθνύ κέζνπ θαη ην παξαπάλσ ζύζηεκα 

πεξηγξάθεηαη κε ηελ αθόινπζε κνξθή γξακκηθήο εμίζσζεο δηαθόξσλ κε ζηαζεξνύο 

ζπληειεζηέο : 

     ∑         ∑        

 

   

 

   

 

Σόηε ην PSD ηνπ x(n) ζα είλαη         |    | 

|    | 
 

Άξα έρνπκε : 

ARMA Model: ARMA(p,q) 
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|    | 

|    | 
 

AR Model: AR(p) 

 

        
| | 

|    | 
 

MA Model: MA(q) 

        |    |  

εκείσζε : 

 Σα AR κνληέια είλαη θαιπηέξα ζηελ κνληεινπνίεζε PSD κε πνιιέο θνξπθέο 

 Σα MA κνληέια κνληεινπνηνύλ θαιπηέξα PSD κε θνηιόηεηεο 

 Σα ARMA ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα κνληεινπνηήζνπλε PSD κε θνξπθέο θαη 

θνηιόηεηεο καδί. 

 

 

4.5.1  ARMA Μνληέιν Γηα Σελ Δθηίκεζε Φάζκαηνο Ιζρύνο 

Έζησ όηη ζέηνπκε ιεπθό ζόξπβν u(t) σο ζήκα εηζόδνπ ζε έλα αηηηαηό, γξακκηθό θαη 

ρξνληθά αλαιινίσην θίιηξν y(t)=H(z)u(t), όπνπ H(z) είλαη ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο 

ηνπ θίιηξνπ ε νπνία έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή:  

Η(z) =  
     

     
 = 

∑    
   

   

   ∑    
   

   

 

 

πνπ p είλαη ν βαζκόο ηνπ πνιπσλύκνπ ζηνλ παξαλνκαζηή θαη εθθξάδεη ηνλ αξηζκό 

ησλ ξηδώλ ηνπ πνπ νλνκάδνληαη πόινη, ελώ  q είλαη νη ξίδεο ηνπ πνιπσλύκνπ ζηνλ 

αξηζκεηή πνπ νλνκάδνληαη κεδεληθά. Θεσξώληαο όηη ην θίιηξν είλαη επζηαζέο, ε 

δηαδηθαζία εμόδνπ y(t) ηνπ θίιηξνπ ζα είλαη ζηάζηκε ππό ηελ επξεία έλλνηα. Έζησ 

ηώξα όηη ν ιεπθόο ζόξπβνο πνπ βάδνπκε ζηελ είζνδν έρεη δηαθύκαλζε var{u(t)}=  
 . 
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Δπεηδή ν ζόξπβνο είλαη ιεπθόο θαη κεδεληθνύ κέζνπ απηό ζεκαίλεη όηη είλαη κηα 

αθνινπζία αζπζρέηηζησλ ηπραίσλ κεηαβιεηώλ θαη άξα   (k) =   
 δ(k), νπόηε ην 

θάζκα ηζρύνο ηνπ ζα είλαη          
 . πσο είδακε πην πάλσ ην θάζκα ηζρύνο ηεο 

δηαδηθαζίαο εμόδνπ y(t) πνπ πξνθύπηεη όηαλ θηιηξάξνπκε κηα ηπραία δηαδηθαζία κε 

θάπνην ρξνληθά αλαιινίσην θίιηξν ζπλδέεηαη κε ην θάζκα ηζρύνο ηεο δηαδηθαζίαο 

εηζόδνπ θαη ηελ ζπλάξηεζε κεηαθνξάο (απόθξηζε ζπρλόηεηαο) ηνπ θίιηξνπ σο εμήο: 

  (z) =   (z)H(z)  (   ⁄ ) 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ινηπόλ ην θάζκα ηζρύνο κε όξνπο ζπρλόηεηαο σ ζα είλαη: 

        
 |      | 

|     | 
 

           

         
  

Μηα ηπραία δηαδηθαζία ε νπνία έρεη θάζκα ηζρύνο ηεο παξαπάλσ κνξθήο είλαη 

επξύηεξα γλσζηή σο autoregressive moving average δηαδηθαζία ηάμεο (p,q) θαη 

αλαθέξεηαη ζε ζπληνκία σο ARMA(p,q) δηαδηθαζία. 

εκεηώζηε: 

 Σν θάζκα ηζρύνο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο πεξηέρεη 2pπόινπο θαη 2q 

κεδεληθά. Αλά δύν νη πόινη θαη ηα κεδεληθά έρνπλ αληίζηξνθε ζπδπγή 

κηγαδηθή ζπκκεηξία, πνπ ζεκαίλεη όηη αλ ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο έρεη έλα 

πόιν ζην ζεκείν z =    ηόηε ην θάζκα ηζρύνο   (z) ζα έρεη πόιν ζην ζεκείν z 

=    θαη άιινλ έλα ζην z =    
 ⁄ . Σν ίδην ζα ηζρύεη θαη γηα ηα κεδεληθά. 

 Αλ νη πόινη ηνπ 
 

    
 είλαη κέζα ζην κνλαδηαίν θύθιν ηόηε ην θίιηξν Η(z) = 

    

    
 είλαη επζηαζέο. 

 Αλ ηα κεδεληθά ηνπ Β(z) είλαη κέζα ζην κνλαδηαίν θύθιν ηόηε ην θίιηξν είλαη 

ειάρηζηεο θάζεο. 

 ηόρνο καο είλαη λα επηιέμνπκε ηελ ζπλάξηεζε κεηαθνξάο Η(z) ηνπ θίιηξνπ 

κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη ηόζν νη πόινη όζν θαη ηα κεδεληθά κέζα ζην 

κνλαδηαίν θύθιν. 

Αλ ζην ΑΡΜΑ(p,q) κνληέιν ζέζνπκε όπνπ q=0 (δειαδή Βq(z) =   (z) =    ) ηόηε ην 

θίιηξν πνπ εθαξκόδεηαη ζηνλ ιεπθό ζόξπβν ζα είλαη έλα all-pole θίιηξν ηεο 

αθόινπζεο κνξθήο: 
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H(z) = 
  

     
 = 

  

   ∑    
   

   

 

Έλα ηέηνην κνληέιν ζα ιέγεηαη ΑR(p). ε απηή ηελ πεξίπησζε ην θάζκα ηζρύνο ζα 

είλαη: 

         
 |  |

 

       
  

 

  
 
  

Ή κε όξνπο ζπρλόηεηαο: 

          
 |  |

 

|     | 
  

Απηό ζεκαίλεη όηη ην θάζκα ηζρύνο κηαο AR(p) δηαδηθαζίαο πεξηέρεη 2p πόινπο θαη 

θαλέλα κεδεληθό (εθηόο από z=0 θαη z= ). Οη εμηζώζεηο Yule-Walker γηα ην AR 

κνληέιν κπνξνύλ λα βξεζνύλ από ηηο αληίζηνηρεο γηα ην κνληέιν ARMA ζέηνληαο 

q=0. 

Δπεηδή   (0) =    
 (0) = |  |

  ζα έρνπκε: 

       ∑           
       

  |  |
       , k≥0 

Δλώ ζε κνξθή πίλαθα νη παξαπάλσ εμηζώζεηο κπνξνύλ λα γξαθηνύλ σο εμήο: 

[

                                               

                                         
 

                                              

] 

πσο κπνξνύκε λα δνύκε νη εμηζώζεηο απηέο είλαη πιένλ γξακκηθέο σο πξνο ηηο 

ζπληζηώζεο    (k) ηνπ θίιηξνπ θαη άξα ε εθηίκεζε απηώλ ησλ ζπληειεζηώλ από ηελ 

αθνινπζία απηνζπζρέηηζεο είλαη απιή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε 

όηη καο δίλνληαη νη πξώηεο δύν ηηκέο απηνζπζρέηηζεο κηαο πξαγκαηηθήο  AR(1) 

δηαδηθαζίαο. Αλ ζεσξήζνπκε όηη ε δηαθύκαλζε ηνπ ζνξύβνπ είλαη   
  = 1 θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηδηόηεηα πνπ ηζρύεη γηα πξαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο όηη:        = 

       ηόηε νη εμηζώζεηο Yule-Walker γηα k=0,1 γίλνληαη σο εμήο: 
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Λύλνληαο ηηο παξαπάλσ εμηζώζεηο βξίζθνπκε: α(1) =- 
     

     
 θαη   (0) = 

  
        

    

     
 

πνηε ην θίιηξν ηεο AR(1) δηαδηθαζίαο κπνξεί λα εθθξαζηεί ζπλαξηήζεη ησλ 

απηνζπζρεηίζεσλ σο εμήο: 

     
√     [             ]

               
 

Με παξόκνην ηξόπν κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο εμηζώζεηο Yule-Walker γηα 

λα ππνινγίζνπκε ηηο απηνζπζρεηίζεηο από έλα δνζκέλν ζεη ζπnηειεζηώλ ελόο 

θίιηξνπ. Γηα παξάδεηγκα έζησ όηη ην x(n) είλαη κηα AR(1) δηαδηθαζία. Αλ γξάςνπκε 

ηηο πξώηεο δύν εμηζώζεηο Yule-Walker ζε κνξθή πίλαθα ζεσξώληαο άγλσζηεο ηηο 

απηνζπζρεηίζεηο: 

[
     

     
] [

     

     
] = * 

    
 

+ 

Λύλνληαο ηηο παξαπάλσ εμηζώζεηο βξίζθνπκε: 

       
     

       
 θαη       = -α(1)   (0) = -α(1)

     

       
 

Δπεηδή ηζρύεη (κε βάζε ηνλ πξώην νξηζκό ησλ AR εμηζώζεσλ Yule-Walker) γηα όια 

ηα k>0: 

      = -a(1)   (k-1), κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηελ αθνινπζία απηνζπζρέηηζεο γηα k≥0 

σο εμήο: 

      = -α(1)
     

       
         θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηδηόηεηα ηεο ζπκκεηξίαο γηα 

ηελ απηνζπζρέηηζε:  

 

         
     

       
[     ]| | 
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 4.5.2   Απηνπαιηλδξνκνύκελα κνληέια AR(p). 

Αλ ζην ARMA κνληέιν πνπ είδακε πην πάλσ ζέζνπκε όπνπ q = 0 ηόηε ην θίιηξν πνπ 

εθαξκόδεηαη ζηνλ ιεπθό ζόξπβν ζα είλαη έλα νινπνιηθό. Μηα απηνπαιηλδξνύκελε 

δηαδηθαζία x(n) κπνξεί λα αληηπξνζσπεύεηαη σο έμνδνο ελόο νινπνιηθνύ θίιηξνπ ην 

νπνίν νδεγείηαη από κνλάδεο κεηαβιεηόηεηαο ιεπθνύ ζνξύβνπ. 

 

     
    

  ∑         
   

 

  

Σν θάζκα ηζρύνο ελόο p-order απηνπαιηλδξνύκελεο δηαδηθαζίαο δίλεηαη από : 

  ( 
  )  

|    | 

|  ∑            
   |

  

 

Δάλ ηελ AR(p) δηαδηθαζία, γηα ηελ νπνία ζεσξνύκε όηη έρεη κέζε ηηκή κεδέλ, ηελ 

πνιιαπιαζηάζνπκε κε t k X + θαη πάξνπκε κέζεο ηηκέο, θαηαιήγνπκε ζηελ εμήο 

εμίζσζε: 

γk = θ1γk-1+ θ2γk-2 + …+ θpγk-p  ή 

ξk = θ1ξk-1 + θ2ξk-2 + … + θpξp-1 

από ηελ παξαπάλσ ζρέζε γηα θ=1,2……p παίξλνπκε έλα ζύζηεκα θ εμηζώζεσλ κε θ 

άγλσζηνπο ην νπνίν ιύλνληαο βξίζθνπκε εθηηκεηέο ησλ άγλσζησλ παξακέηξσλ. ην 

ζύζηεκα αληί ησλ άγλσζησλ pi ρξεζηκνπνηνύκε ηα   ̂ πνπ είλαη γλσζηά, όπνηε 

[
  ̂̂

 ̂ 

 ̂ 

]  [

   ̂     ̂

  ̂       ̂

    ̂     ̂   

] 

Οη παξαπάλσ εθηηκεηέο νλνκάδνληαη ζπλήζσο εθηηκεηέο Yule-Walker.                                                                      

Άξα ινηπόλ ην θάζκα ηζρύνο κηαο AR( p) δηαδηθαζίαο πεξηέρεη 2p πόινπο θαη θαλέλα 

κεδεληθό. 

Απνδεηθλύεηαη αθόκε όηη : 

                                                               ̂ 
   ̂ 

  ∑  ̂ 
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 πνπ   
   ε δηαζπνξά ηεο ζεηξάο. 

Η κέζνδνο  Yule-Walker δίλεη κεξνιεπηηθνύο εθηηκεηέο πνπ ιακβάλνληαη ζαλ 

αξρηθέο ηηκέο γηα ηηο άιιεο κεζόδνπο. ηαλ ε ρξνληθή ζεηξά είλαη normal, ε κέζνδνο 

ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ δίλεη ίδηνπο εθηηκεηέο κε ηε κέζνδν κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο.  

 

 

4.5.3 Δθηίκεζε AR ζπληειεζηώλ 

Γηα λα ηνπο ππνινγίζνπκε ζα ρξεηαζηνύκε p εμηζώζεηο. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ 

ζπκκεηξία πνπ ηζρύεη γηα ηελ αθνινπζία απηνζπζρέηηζεο κπνξνύκε λα γξάςνπκε ηηο 

εμηζώζεηο Yule-Walker ζε κνξθή πηλάθα. Η κέζνδνο ΜΤW (Modified Yule-Walker) 

AR εθηίκεζε έρεη ινγηθή αθξίβεηα εθόζνλ ηα κεδεληθά ηεο ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο 

είλαη θαιά κέζα ζηνλ κνλαδηαίν θύθιν. Μπνξεί όκσο λα παξάμεη αξθεηά αλαθξηβή 

απνηειέζκαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πνιινί θαη ηα κεδεληθά ηνπ θίιηξνπ είλαη 

θνληά κεηαμύ ηνπο θαη πνιύ θνληά ζηνλ κνλαδηαίν θύθιν. Σέηνηεο ARMA 

δηαδηθαζίεο κε πόινπο θαη κεδεληθά πνπ ζρεδόλ ζπκπίπηνπλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηελ 

πεξίκεηξν ηνπ κνλαδηαίνπ θύθινπ αληηζηνηρνύλ ζε ζήκαηα ζηελήο δώλεο. Η 

αθνινπζία απηνζπζρέηηζεο ζεκάησλ ζηελήο δώλεο κεηώλεηαη πνιύ αξγά. Πξάγκαηη 

όπσο μέξνπκε όζν πην ζπγθεληξσκέλν είλαη έλα ζήκα ζηηο ζπρλόηεηεο ηόζν 

απισκέλν ζα είλαη ζην ρξόλν. Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη πιεξνθνξία ζε κεγάιεο 

δηαθνξέο ε όπνηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βειηηώζεη ε αθξίβεηα ηεο 

εθηίκεζεο. πσο είπακε ε δηαδηθαζία AR(p) ηθαλνπνηεί ηηο εμηζώζεηο Yule-Walker 

      ∑            |    |            

 

   

             

Αλ ινηπόλ γλσξίδνπκε ηηο ηηκέο ηεο απηνζπζρέηηζεο γηα         ιύλνπκε ην 

παξαπάλσ ζύζηεκα θαη βξίζθνπκε ηνπο ζπληειεζηέο α(k). Από ηηο ηηκέο ηνπ ζήκαηνο 

ζην δηάζηεκα            0 ≤ n ≤ N-1, ππνινγίδνπκε ηηο ηηκέο ηεο απηνζπζρέηηζεο. 

 ̂     
 

 
∑                           
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Καηόπηλ, ππνινγίδνπκε ην ζπληειεζηή b(0) από ηηο εμηζώζεηο YW γηα k=0 

|    |        ∑      
    

 

   

 

 

 

 

4.5.4 Δθηίκεζε Σάμεο Μνληέινπ 

Έλα θξίζηκν εξώηεκα ζηε κνληεινπνίεζε ηεο AR δηαδηθαζίαο είλαη ε επηινγή ηεο 

ηάμεο ηνπ κνληέινπ. Γηα ην ζθνπό απηό έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα θξηηήξηα : 

                 

                    

         
     

     
 

        
 

 
∑

   

   
 

   

  

 
    

Δπηιεγνύκε σο θαιύηεξε ηάμε, ηελ ηηκή p γηα ηελ όπνηα ειαρηζηνπνηείηαη ην θξηηήξην. 

Σα παξαπάλσ θξηηήξηα δελ είλαη απόιπηα, αιιά κόλν ελδεηθηηθά ηεο ηάμεο ηνπ 

κνληέινπ. 

 

 

4.5.5   Yule-Walker Γηα Σν AR Μνληέιν 

Η κέζνδνο ξνπώλ είλαη ε απινύζηεξε από όιεο ηηο κεζόδνπο εθηίκεζεο παξακέηξσλ, 

δελ δίλεη όκσο όπσο είλαη γλσζηό θαινύο εθηηκεηέο. Δθηηκά ηηο άγλσζηεο 

παξακέηξνπο εμηζώλνληαο ηηο ζεσξεηηθέο ξνπέο κε ηηο δεηγκαηηθέο θαη ιύλνληαο ηηο 

εμηζώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ.                                                                                                         

Γεληθά, αλ {     } καο ήηαλ γλσζηά ηόηε νη εμηζώζεηο Yule-Walker όπσο ηνπο 

αλαθέξακε ζε κνξθή πίλαθα πην πάλσ κπνξνύλ λα γξαθηνύλ σο εμήο: 
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Ra = -r  [
                            
                                          

                                        
] [

  

 
  

]  = [
    
 

    
] 

πνπ ζηελ παξαπάλσ εμίζσζε αθήζακε έμσ ηελ πξώηε γξακκή όισλ ησλ πηλάθσλ 

γηαηί ζέινπκε λα ιύζνπκε σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θίιηξνπ. Η ιύζε ζηελ 

παξαπάλσ εμίζσζε είλαη α = -   r. Δπεηδή ζπλήζσο ζεσξείηε b(0)=1 κπνξνύκε αθνύ 

ππνινγίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο α ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εμίζσζε ζηελ πξώηε γξακκή 

πνπ δελ ζπκπεξηιάβακε πην πάλσ λα ππνινγίζνπκε ηελ δηαθύκαλζε ηνπ ζνξύβνπ. 

Έηζη κηα κέζνδνο γηα ΑR θαζκαηηθή εθηίκεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εμηζώζεηο Yule-

Walker ζα κπνξνύζε λα είλαη ν εμήο: 

 Με βάζε ηα Ν δείγκαηα πνπ έρνπκε κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα εθηίκεζε ηνπ 

δηαλύζκαηνο ηεο απηνζπζρέηηζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ biased εθηίκεζε ηνπ 

correlogram πνπ είδακε ζηηο κε παξακεηξηθέο κεζόδνπο. 

 Υξεζηκνπνηώληαο απηέο ηηο ηηκέο απηνζπζρέηηζεο θαη ηηο εμηζώζεηο Yule-

Walker  κπνξνύκε λα εθηηκήζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θίιηξνπ   ,….,   . 

 

εκεηώζηε όηη:  

 Ο πίλαθαο R ησλ εμηζώζεσλ Yule Walker είλαη positive definite πίλαθαο θαη 

άξα ε ιύζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη κνλαδηθή. 

 Ο πίλαθαο R είλαη Toeplitz. 

 Παξόηη ε ίδηα δηαδηθαζία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε ηα ARMA 

κνληέια ζηελ πξάμε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο κε AR κνληέια ιόγσ 

απινύζηεξεο ιύζεο ησλ εμηζώζεσλ. 

 Οη εθηηκήζεηο ησλ απηνζπζρεηηζκώλ κε ηε κέζνδν Yule-Walker ζα πξέπεη λα 

πξνθύπηνπλ κε ηελ biased εθηηκήηξηα γηα λα είλαη ην ζύζηεκα επζηαζέο. 

πρλά γηα ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο Ra = -r κε απνδνηηθό ηξόπν ρξεζηκνπνηνύληαη 

θάπνηνη άιινη αιγόξηζκνη όπσο ν αλαδξνκηθόο αιγόξηζκνο Levinson Durbin (LDA), 

ν αιγόξηζκνο Delsarte-Genin (DGA) θαη ε ζρέζε Gohberg-Semencul. 
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4.5.6   Μέζνδνο Burg Γηα Σν AR Μνληέιo 

Η κέζνδνο Burg πξνηάζεθε από ηνλ Burg ην 1968 γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ AR 

κνληέινπ. Βαζίδεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ζηελ πξνο ηα εκπξόο θαη πξνο ηα πίζσ 

πξόβιεςε ζθάικαηνο κε ηε ζπλζήθε όηη νη AR παξάκεηξνη ζα ηθαλνπνηνύλ ηα 

θξηηήξηα Levinson – Durbin. Με ηε βνήζεηα ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ 

ζπκπεξαίλνπκε όηη ην ζθάικα βγαίλεη σο εμήο : 

   ∑[|     |

   

   

 

 |     | ] 

Απηό ην ζθάικα ζα ειαρηζηνπνηεζεί επηιέγνληαο ηνπο ζπληειεζηέο πξόβιεςεο νη 

όπνηνη όκσο πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα Levinson – Durbin. 

                    
       

1 ≤ k ≤ m-1  

1 ≤ m ≤ p 

Δπίζεο ηζρύνπλ νη πξνο ηα εκπξόο θαη πξνο ηα πίζσ πξόβιεςεο : 

 ̂     ∑           

 

   

 

 ̂       ∑  
            

 

   

 

Κάλνπκε ηηο αληηθαηαζηάζεηο θαη έρνπκε  

 ̂  
 ∑         

        
   

 
 
∑ [|       |  |       | ]   

    
              

 ̂  (  | ̂ |
 
)  ̂    |         |  |         |  

πλνςίδνληαο από όιεο ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο έρνπκε όηη ε εθηίκεζε θάζκαηνο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν Βurg δίλεηαη από ηε ζρέζε : 
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 ̂ 

|  ∑  ̂            
   |

  

 

 

4.6   ΜΑ Μνληέιν  Γηα Σελ Δθηίκεζε Φάζκαηνο Ιζρύνο 

Καη ην κνληέιν απηό όπσο θαη ην κνληέιν AR απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε ηνπ ARMA 

κνληέινπ αλ ζέζνπκε p = 0. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία x(n) παξάγεηαη 

θηιηξάξνληαο ιεπθό ζόξπβν κε έλα FIR θίιηξν. Η κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε 

ππθλόηεηαο θάζκαηνο κηαο ΜΑ δηαδηθαζίαο ζπκθώλα κε ηελ έσο ηώξα αλάιπζε ζα 

κπνξνύζε λα απαξηίδεηαη από ηα αθόινπζα βήκαηα : 

 Πξώηα θάλνπκε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ΜΑ κνληέινπ (bq(k) θαη   
 ) 

βαζεη ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 Δηζάγνπκε ηηο παξακέηξνπο πνπ εθηηκήζακε ζηελ εμίζσζε πνπ καο δίλεη ην 

ΜΑ PSD : 

        
 |     |

 
 

Η δπζθνιία ζηε κέζνδν απηή βξίζθεηαη ζην πξώην βήκα αθνύ όπσο ήδε δείμακε πην 

πάλσ δελ είλαη έλα πξόβιεκα γξακκηθήο εθηίκεζεο. Παξόια απηά κπνξνύκε λα 

βξνύκε πξνζεγγηζηηθέο γξακκηθέο ιύζεηο ζην πξόβιεκα όπσο ε κέζνδνο Durbin πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ δπν ζηαδίσλ (two least squares 

method). Μηα άιιε κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ΜΑ θάζκαηνο βαζίδεηαη ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε ηεο PSD ζπλαξηήζεη ηεο αθνινπζίαο απηνζπζρέηηζεο.  

Η PSD κηαο ΜΑ δηαδηθαζίαο δίλεηαη από : 

         |  ∑   
      

 

   

|

 

 

Γελ είλαη δύζθνιν λα δείμνπκε όηη r[k] γηα |k| >> q κηαο ΜΑ δηαδηθαζίαο είλαη ίζε κε 

0 θαη κπνξεί λα εθθξαζηεί σο  
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       ∑  [ ]       

 

    

 

Άξα γηα λα βξνύκε    ̂    ζα ήηαλ αξθεηό λα εθηηκήζνπκε ηελ r[k] ζπλάξηεζε 

απηνζπζρέηηζεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηό πνπ βξήθακε ζηελ παξαπάλσ 

ζπλάξηεζε. Πξνθαλώο, απηή ε εθηίκεζε ζα ήηαλ παλνκνηόηππε κε ηελ    ̂    όηαλ 

εθαξκνδόκελν παξάζπξν είλαη νξζνγσληθό θαη κήθνπο 2q+1. Μηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη λα βξνύκε ηηο εθηηκήζεηο γηα ηνπο ζπληειεζηέο κηαο άγλσζηεο ΜΑ 

δηαδηθαζίαο θαη ην ζ
2
 θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ ζπλάξηεζε : 

         |  ∑   
      

 

   

|

 

 

Οη εμηζώζεηο ησλ ΜΑ ζπληειεζηώλ δελ είλαη γξακκηθέο θαη απηό θάλεη ηελ εθηίκεζε 

καο δύζθνιε. Ο Durbin πξόηεηλε κηα πξνζεγγηζηηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζε κηα 

πςειήο ηάμεο ΑR πξνζέγγηζε κηαο ΜΑ δηαδηθαζίαο. Πξώηα ηα δεδνκέλα 

κνληεινπνηνύληαη από έλα ΑR κνληέιν L ηάμεο γηα ην νπνίν ηζρύεη L >> q . νη 

ζπληειεζηέο ηνπ εθηηκνύληαη από ηελ : 

 ̂       ̂̂ 

Καη ε ζ
2
 ζπκθώλα κε  ηελ  

 ̂   ̂[ ]  ∑   ̂  [ ]

 

   

 

ηε ζπλερεία νη ζπρλόηεηεο 1, ̂   ̂    ̂  είλαη ζπλδπαζκέλα κε έλα AR κνληέιν 

ηνπ νπνίνπ νη παξάκεηξνη επίζεο εθηηκνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέζνδν 

απηνζπζρέηηζεο. Οη εθηηκεκέλνη ζπληειεζηέο   ̂   ̂    ̂  αθνινύζσο 

αληηθαζηζηνύληαη ζηελ : 

         |  ∑   
      

 

   

|

 

 

Μαδί κε ηελ  ̂ . Καιά απνηειέζκαηα όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε έλα ΜΑ κνληέιν 

παίξλνπκε όηαλ ε PSD ηεο δηαδηθαζίαο ραξαθηεξίδεηαη από πιαηεηέο θνξπθέο. Σα 
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ΜΑ κνληέια δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηαδηθαζίεο κε ζηελνδσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

 

4.7 Μέζνδνη ππνρώξνπ - Μέζνδνη Τςειήο Δπθξίλεηαο (High-Resolution 

spectral analysis) 

Η θαζκαηηθή αλάιπζε είλαη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο 

εθαξκνγέο. Γηα παξάδεηγκα, ην έξγν ηεο αλίρλεπζεο ηεο πεξηνδηθόηεηαο ζε κηα 

ρξνλνζεηξά κπνξεί ζεσξεζεί σο πξόβιεκα θαζκαηηθήο αλάιπζεο, αθόκε ε 

απεηθόληζε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ξαληάξ ζπλζεηηθνύ αλνίγκαηνο (SAR) ε άιιεο 

ηνκνγξαθηθέο ηερληθέο κπνξνύλ νπζηαζηηθά λα εξκελεπηνύλ σο πξόβιεκα εθηίκεζεο 

ησλ πιαηώλ θαη ησλ ζπρλνηήησλ ππεξζεκέλσλ εκηηόλσλ καδί κε ζόξπβν. Οη 

θιαζζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε θαζκαηηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηνλ δηαθξηηό 

κεηαζρεκαηηζκό Φνπξηέ θαζώο θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπ.  Αλ θαη ε θαζκαηηθή 

αλάιπζε ησλ αιγνξίζκσλ πνπ είλαη DFT-based  ραξαθηεξίδεηαη κάιινλ θησρή, 

απηέο νη κέζνδνη δελ θάλνπλ εθ ησλ πξόηεξσλ θακία παξαδνρή γηα ην θάζκα θαη γηα 

απηό ην ιόγν είλαη πνιύ ηζρπξέο. Από ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ δηαθνξέο 

παξακεηξηθέο κέζνδνη πςειήο επθξηλείαο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα εμαηξεηηθή 

ηθαλόηεηα λα επηιύνπλ θαζκαηηθέο θνξπθέο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

κεζόδνπο όπσο ε MUSIC αιιά θαη κεζόδνπο ππνρώξνπ. ε αληίζεζε κε ηηο DFT-

based κεζόδνπο, απηέο νη παξακεηξηθέο ηερληθέο βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό ζην όηη 

ηα παξαηεξνύκελα δεδνκέλα πεξηέρνπλ έλαλ γλσζηό αξηζκό εκηηόλσλ κε ιεπθό 

ζόξπβν , θαη δπζηπρώο ζπρλά απνηπγράλνπλ ζε εθαξκνγέο πνπ απηή ε εθηίκεζε δελ 

είλαη αθξηβήο. Μηα άιιε θιάζε κεζόδσλ πνπ κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ ζε θάπνην 

βαζκό ηελ αλάιπζε ησλ DFT είλαη απηέο πνπ νλνκάδνληαη κε παξακεηξηθέο 

πξνζαξκνζηηθέο filter-bank κέζνδνη. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη κεζόδνπο όπσο 

ε θιαζζηθή CAPON όπσο θαη ηηο πην πξόζθαηεο κεζόδνπο εθηίκεζεο πιάηνπο θαη 

θάζεο (APES). Παξά ην γεγνλόο όηη ε απιή αλάιπζε δείρλεη όηη (ππό νξηζκέλεο 

πξνϋπνζέζεηο νη CAPON θαη APES είλαη νπζηαζηηθά ηζνδύλακεο κε ηηο DFT, έρεη 
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απνδεδεηρζεί όηη είλαη πνιιά ππνζρόκελεο ζε πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη. Τπάξρνπλ 

επίζεο κεξηθέο ελδείμεηο όηη απηέο νη κέζνδνη κπνξνύλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε. 

 

 

 

 

4.7.1 Μέζνδνο CAPON 

Η κέζνδνο CAPON είλαη κηα θιαζζηθή κέζνδν θαζκαηηθήο αλάιπζεο, ε όπνηα έρεη 

επίζεο αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα σο κέζνδνο κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο. Η κέζνδνο 

CAPON κπνξεί εύθνια λα πεξηγξάθεη ζην ηξέρνλ πιαίζην δηαιέγνληαο έλα σ 

αλεμάξηεηεο ζηαζκηθήο κήηξαο Φ(σ) ην όπνην είλαη δείγκα εθηίκεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ πηλάθα R : 

           ̂  ̂
 

 
    

 

 
∑    

 

   

   

 

Έηζη έρνπκε ηνλ εθηηκεηή 

 ̂         
  
     ̂      

  
     ̂       

 

Η επηινγή ηνπ Φ(σ) κπνξεί λα δνζεί κηα θπζηθή εξκελεία σο εμήο. Q(σ) είλαη ε 

κήηξα ζπκκεηαβιεηόηεηαο. Θέηνπκε ην       [       
    ]. Θέηνπκε Q(σ). Η 

ηδαληθή επηινγή ζηαζκηθήο κήηξαο γηα ην WLS πξόβιεκα ζα ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηνύζακε Φ(σ) = Q(σ) δεδνκέλνπ όηη απηό δίλεη κηα Markov εθηίκεζε, ε 

όπνηα είλαη γλσζηό όηη έρεη βέιηηζηεο ζηαηηζηηθέο ηδηόηεηεο. ηελ πξάμε ην Q είλαη 

άγλσζην. Χζηόζν, ζπκθώλα κε ηηο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα έρνπκε : 

 

        [|    | ]       
     

Και κάνοςμε ηα εξήρ : 
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   [| | ]    
               

            

Χο εθ ηνύηνπ, βιέπνπκε όηη ε ρξήζε ηνπ Φ(σ) = R
-1
ερεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ηε 

ρξήζε ηνπ Φ(σ) = Q
-1
(σ). Γειαδή ε εθηίκεζε Capon ζεσξεί όηη ην δείγκα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ ζπλόινπ ησλ πηζαλώλ παξαηεξήζεσλ όπνηε επηιεγεί εθείλε 

ηελ ηηκή ηνπ  ̂      ε νπνία πξνθάιεζε κε ηε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα ηε κέηξεζε.  

ε θάπνηεο βηβιηνγξαθίεο ν εθηηκεηήο Capon αλαθέξεηαη σο εύξνο θάζκαηνο Capon 

εθηηκεηήο (ASC). Τπάξρεη κηα παξαιιαγή ηνπ ASC ε όπνηα νλνκάδεηαη ηζρύο 

θάζκαηνο Capon εθηηκεηήο νπνία κπνξεί επίζεο λα πξνθύςεη ζε έλα πιαίζην 

παξόκνην κε απηό αλώηεξν. Παξόια απηά νη εθηηκεηέο ASC θαη PSC έρνπλ αξθεηά 

δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο (ζηελ δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα, bias θαη κεηαβιεηόηεηα). 

Δπίζεο γηα ηε κέζνδν Capon, νη ζπληειεζηέο ηνπ θίιηξνπ h(σ) επηιέγνληαη έηζη ώζηε 

ε ελεξγεία ηνπ θηιηξαξηζκέλνπ ζήκαηνο λα ειαρηζηνπνηείηαη έηζη ώζηε έλα εκίηνλν 

κε ζπρλόηεηα σ λα παίξλεη από ην θίιηξν αδηάβιεην. Απηό ην ζρεδηαζηηθό θξηηήξην 

κπνξεί λα γξαθηεί σο εμήο : 

       ∑|       |
 

   

   

 

πνπ        
           

Μεηά από ζθέςε ε ιύζε γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε είλαη : 

     
 ̂       

  
     ̂       

 

Σν εύξνο θάζκαηνο ηεο εθηίκεζεο  ̂    ιακβάλεηαη εθαξκόδνληαο έλα εκίηνλν ζηα 

δεδνκέλα πνπ πέξαζαλ από ην θίιηξν έηζη έρνπκε : 

 ̂         
 

 
∑         

  
     ̂      

  
     ̂       
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4.7.2 Μέζνδνο APES (Amplitude and Phase Estimation) 

Οη filter-bank πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο γηα ηε θαζκαηηθή αλάιπζε. 

πσο νη κε παξακεηξηθνί εθηηκεηέο , πνπ επηρεηξνύλ λα εθηηκήζνπλ ην θαζκαηηθό 

πεξηερόκελν ηνπ ζήκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε κνληέινπ ε ρσξίο λα 

θάλνπκε θακία παξαδνρή γηα ην ζήκα. Γηα νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο, 

ην θιεηδί είλαη ε ζρεδίαζε ζηελνδσληθώλ θίιηξσλ επηθεληξσκέλα ζηηο ζπρλόηεηεο 

πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Πην πξόζθαηα νη δηαθξηκέλνη Li θαη Stoica πξόηεηλαλ κηα 

δηαθνξεηηθή filter-bank κέζνδν κε πνιύ βειηησκέλε απόδνζε, ε νπνία νλνκάδεηαη 

amplitude and phase estimation ε APES ( εθηίκεζε πιάηνπο θαη θάζεο ). Οη APES 

μεπεξλνύλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο ζε πνιιά ζέκαηα θαη βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πνιιά 

πεδία. 

Οη APES επηιεγεί ην Φ(σ) σο εμήο : 

Γηα ηε κέζνδν APES ην θίιηξν h(σ) θαη ην πιάηνο εθηίκεζεο θάζκαηνο  ̂    είλαη 

θνηλνί ειαρηζηόξνη ηνπ θξηηεξίνπ πνπ αθνινπζεί : 

            ∑|                |
 

   

   

 

          ̂             ̂    

Η δηαδηθαζία είλαη παξόκνηα κε εθείλε πνπ θάλακε ζηελ κέζνδν Capon θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο θαζκαηηθήο εθηίκεζεο είλαη απηό πνπ εμέξρεηαη από ηε ζρέζε : 

 

 ̂        
  
  ̂         

  
  ̂       

 

 

 

 

 



Φαςματική Ανάλυςη Σε Συςτήματα Ραντάρ Τφπου SAR 

 
80 

 

4.7.3   MUSIC (Multiple Signal Classification) 

Ο αιγόξηζκνο MUSIC, πνπ πξνηάζεθε από ηνλ Schmidt ην 1979, είλαη κηα πςειήο 

αλάιπζεο ηερληθή ηαμηλόκεζεο πνιιαπινύ ζήκαηνο, ε νπνία εθκεηαιιεύεηαη ηελ 

ηδηνθαηαζθεπή (eigenstructure) ηνπ πίλαθα ζπλδηαθύκαλζεο εηζόδνπ. Ο MUSIC είλαη 

έλαο ππνινγηζηηθόο αιγόξηζκνο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζήκαηνο, πνπ δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκό ησλ πξνζπηπηόλησλ ζεκάησλ. Η MUSIC κέζνδνο είλαη 

κηα ζρεηηθά απιή θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο κε πνιιέο παξαιιαγέο. ηε βαζηθή 

ηεο κνξθή είλαη επίζεο γλσζηή σο spectral MUSIC. Η κέζνδνο απηή εθηηκά ην 

ππνδηάζηεκα ζνξύβνπ από ηα δηαζέζηκα δείγκαηα. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε 

δηάζπαζε ησλ ηδηνηηκώλ ηνπ πίλαθα δεδνκέλσλ είηε κε δηάζπαζε ησλ κνλαδηαίσλ 

ηηκώλ ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο, κε ηηο ζηήιεο M λα είλαη ηα Ν ζηηγκηόηππα ή ηα 

δηαλύζκαηα ζήκαηνο ηεο ζηνηρεηνθεξαίαο. Σν ηειεπηαίν πξνηηκάηαη γηα αξηζκεηηθά 

απνηειέζκαηα. ηαλ ην ππνδηάζηεκα ζνξύβνπ έρεη εθηηκεζεί, γίλεηαη κηα αλαδήηεζε 

ησλ Μ δηεπζύλζεσλ ςάρλνληαο γηα δηαλύζκαηα ζηξέςεο πνπ είλαη νξζνγώληα ζην 

ππνδηάζηεκα ζνξύβνπ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ππνδηάζηεκα ζήκαηνο κόλν γηα λα βξεη δηεπζύλζεηο κε δηαλύζκαηα ζηξέςεο λα 

εκπεξηέρνληαη ζε απηό ην δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κία πεγή, θαζώο ν 

αξηζκόο ησλ ζηηγκηόηππσλ απμάλεηαη απεξηόξηζηα, ε εθηίκεζε DoA κε ηε MUSIC 

πξνζεγγίδεη αζπκπησηηθά ηελ CRLB (Cramer-Rao Lower Boundary) ε νπνία 

θαζνξίδεη ην ζεσξεηηθά ρακειόηεξν όξην ηεο αθξίβεηαο εθηίκεζεο βαζηδόκελε κόλν 

ζην εύξνο δώλεο ηνπ ζήκαηνο, ζην ρξόλν κεηάδνζεο θαη ζην SNR ηνπ δέθηε ζε έλα 

δεπγάξη θεξαηώλ ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Ο ππνινγηζκόο ηνπ θάζκαηνο γίλεηαη 

κε ηνλ εμήο ηξόπν : 

Γηα αξρή ζπιιέγνπκε ηα δείγκαηα εηζόδνπ θαη ππνινγίδνπκε ηνλ πηλάθα 

ζπλδηαθύκαλζεο  : 

 

 ̂   
 

 
∑     

 

   

   

 

όπνπ uk (δείγκαηα εηζόδνπ ) k = 0, 1, ….K-1 

 ̂       
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Όπος       {           }                   ιδιοηιμέρ και  

 

  [           ] ηα ανηίζηοισα ιδιοδιανύζμαηα ηος  ̂   . ηε ζπλέρεηα εθηηκάκε 

ηνλ αξηζκό D ησλ ζεκάησλ από ηελ πνιιαπιόηεηα Κ ηεο κηθξόηεξεο ηδνηηκήο      

θαη κέζσ ηεο ζρέζεο  ̂      εθηηκνύκε ην θάζκα : 

 ̂         
         

              
 

Όπος    [             ]. 

ε αιιηώο  

          
 

∑ |       | 
 
     

 

Όπος s( f ) = [1, e
 j2πf

, e
 j4πf
, … e

 j2πf(M -1)f
] και { vk, k = p+1, …,M } 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5   

 

 

5.1  Απνθαηάζηαζε Δηθόλαο 

Ο ζηόρνο ηεο δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζε εηθόλαο είλαη ε εμάιεηςε ε ειάηησζε ηεο 

παξακόξθσζεο πνπ πθίζηαηαη κηα εηθόλα από αηηίεο όπσο ε θαθή εζηίαζε ηεο 

θάκεξαο, ε ζρεηηθή θίλεζε ηεο θάκεξαο θαη αληηθείκελνπ, ηπραίεο αηκνζθαηξηθέο 

δηαηαξαρέο θηι. Η δηαθνξά κεηαμύ απνθαηάζηαζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο 

(image enhancement) αθνξά ζην όηη κε ηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο 

εηθόλαο επηδηώθεηαη ν ηνληζκόο θάπνησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο εηθόλαο θαη 

όρη ε ειάηησζε ησλ παξακνξθώζεσλ.  

Έλα ηππηθό ζύζηεκα απνθαηάζηαζεο εηθόλαο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

      ->|ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ| ->|ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΚΟΝΑ |->|ΤΚΕΤΗ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ|->        

αλ ν ςεθηνπνηεηήο θαη ε νζόλε είραλ ηδαληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε έμνδνο         ζα 

εηαλ ηζε κε ηελ εηζνδν        ρσξηο απνθαηαζηαζε. ηελ πξαγκαηηθνηεηα, ηνζν ν 

ςεθηνπνηεηεο νζν θαη ε νζόλε δελ έρνπλ ηδαληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο πξνζπαζνύκε λα ειαηηώζνπκε ηε δηάθνξα ηεο 

εμόδνπ από ηελ είζνδν. Η κειέηε ηεο απνθαηάζηαζεο εηθόλαο δηεπθνιύλεηαη αλ 

ππνζέζνπκε όηη ε παξακόξθσζε ζπκβαίλεη πξηλ ην ζύζηεκα απνθαηάζηαζεο. Η 

ππόζεζε απηή επηηξέπεη λα κειεηήζνπκε ην πξόβιεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ζην πεδίν 

δηαθξηηνύ ρώξνπ. Θεσξνύκε όηη          είλαη ε αξρηθή εηθόλα,          είλαη ε 

παξακνξθσκέλε εηθόλα θαη  ̂        είλαη ε εηθόλα κεηά ηελ απνθαηάζηαζε. Γελ 

είλαη πάληα ινγηθό λα ζεσξνύκε όηη όιε ε παξακόξθσζε ζπκβαίλεη πξηλ ην ζύζηεκα 

απνθαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, εκθαλίδεηαη πξνζζεηηθόο ηπραίνο ζόξπβνο ζηελ 

νζόλε. Με απηή ηελ έλλνηα, κάιινλ πξέπεη λα ζεσξήζνπκε όηη ε επεμεξγαζία ηεο 

εηθόλαο πξνζβιέπεη ζηελ αληηκεηώπηζε παξακνξθώζεσλ πνπ ίζσο εκθαληζηνύλ 

κειινληηθά. Από ηελ άιιε πιεπξά, δηάθνξνη ηύπνη παξακόξθσζεο, όπσο ην 

ζάκπσκα (blurring) ζηνλ ςεθηνπνηεηή ε ζηελ νζόλε, κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη 
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ζπκβαίλνπλ πξηλ ην ζύζηεκα απνθαηάζηαζεο. Η αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνθαηάζηαζεο εηθόλαο εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν παξακόξθσζεο. Οη αιγόξηζκνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ηπραίνπ πξνζζεηηθνύ ζνξύβνπ είλαη 

δηαθνξεηηθνί από απηνύο πνπ ειαηηώλνπλ ην ζάκπσκα. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ε 

δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο ζπλίζηαηαη ζε θαηάιιειν θηιηξάξηζκα γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο παξακόξθσζεο. Η απνδνηηθόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ εμαξηάηαη από ηελ 

αθξηβή γλώζε ηεο δηαδηθαζίαο παξακόξθσζεο θαη ηα θξηηήξηα ζρεδίαζεο ησλ 

θίιηξσλ. 

 

 

5.2  Δθηίκεζε Παξακόξθσζεο  

Τπάξρνπλ δπν ηξόπνη γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξίαο γηα ηελ παξακόξθσζε ηεο 

εηθόλαο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε αθνξά ζηε ζπιινγή πιεξνθνξίαο από ηελ ίδηα 

εηθόλα. Αλ κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε κηα πεξηνρή ζηελ εηθόλα όπνπ ε θσηεηλή 

έληαζε είλαη πεξίπνπ νκνηόκνξθε (π.ρ. ν νπξαλόο). Ίζσο λα είλαη δπλαηό λα 

εθηηκήζνπκε ην θάζκα ηζρύνο ή ηε ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο πηζαλόηεηαο ηνπ ηπραίνπ 

ζνξύβνπ ζην θόλην από ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο έληαζεο ζηηο πεξηνρέο θόληνπ. αλ έλα 

άιιν παξάδεηγκα, αλ κηα εηθόλα είλαη ζακπσκέλε θαη κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε κηα 

πεξηνρή όπνπ ην αξρηθό απαξακόξθσην ζήκα είλαη γλσζηό, ίζσο λα κπνξνύκε λα 

εθηηκήζνπκε ηε ζπλάξηεζε ζακπώκαηνο         . Αλ ην αξρηθό απαξακόξθσην 

ζήκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη          θαη ην παξακνξθσκέλν ζήκα ζηελ 

ίδηα πεξηνρή είλαη          ηνηε : 

                           

Από ηελ παξαπάλσ θαίλεηαη όηη αλ νη          θαη ε          είλαη γλσζηεο, ηνηε 

κπνξεη λα ππνινγηζηεη ε         . Αλ ε          είλαη ν κνλαδηαηνο παικνο 

        , ηνηε                  . 

Έλαο άιινο ηξόπνο απόθηεζεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ παξακόξθσζε ζπλίζηαηαη ζηε 

κειέηε ηνπ κεραληζκνύ πνπ πξνθαιεί ηελ παξακόξθσζε. Θεσξνύκε γηα παξάδεηγκα 

κηα αλαινγηθή εηθόλα        ζακπσκέλε ιόγν θίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο 
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ηε ζηηγκή ηεο έθζεζεο. Τπνζέηνληαο όηη δελ ππάξρεη άιιε παξακόξθσζε εθηόο από 

ην ζάκπσκα, κπνξνύκε λα εθθξάζνπκε ηε ζακπσκέλε εηθόλα κε ηελ παξαθάησ 

ζρέζε  

       
 

 
∫                     

   
 ⁄

    
 ⁄

 

πνπ ηα       θαη       αληηπξνζσπεύνπλ ηελ νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε 

ηεο        ζην ρξόλν t ζε ζρέζε κε ην ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη Σα είλαη ε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζην θσο. Η παξαπάλσ εμίζσζε κπνξεί λα εθθξαζηεί ζην πεδίν 

ηεο ζπρλόηεηαο ζεσξώληαο ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier ησλ 2 κειώλ. 

         ∫ ∫                       

 

    

 

    

 

 ∫ ∫ [
 

 

 

    

 

    

∫  (               )  ]

 
 ⁄

    
 ⁄

 

                . 

πνπ          είλαη ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηεο       .απινπνησληαο ηελ 

παξαπαλσ ερνπκε : 

 

          (     )         

πνπ : 

  

 (     )  
 

 
∫               

 
 ⁄

    
 ⁄

 

Δίλαη θαλεξό όηη ην ζάκπσκα ηζνδπλακεί κε ηε ζπλέιημε ηεο        κε ηελ       , o 

κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηεο νπνίαο δίλεηαη από ηελ παξαπάλσ. Αμίδεη λα 
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ζεκεηώζνπκε όηη είλαη πην εύθνιν λα δνπιέςνπκε κε ηα αλαινγηθά ζήκαηα γηα λα 

ππνινγίζνπκε ηελ παξακόξθσζε θαη κεηά λα ςεθηνπνηήζνπκε ην απνηέιεζκα. Η 

ζπλάξηεζε        ζπρλα αλαθεξεηαη ζαλ ζπλαξηεζε ζακπώκαηνο, αθνύ έρεη 

θαησδηαβαηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζακπώλεη ηελ  εηθόλα. ηαλ δελ ππάξρεη θίλεζε, 

είλαη        ,        ,  (     )    θαη                 Αλ ππάξρεη θίλεζε 

κόλν θαηά ηελ θαηεύζπλζε x, έηζη ώζηε          θαη      =0 ηόηε έρνπκε : 

 

 (     )  
   

  

   

  

   
 

 

 

5.3  Δθηίκεζε Γηζδηάζηαηνπ Φάζκαηνο 

Η εθηίκεζε ηνπ θάζκαηνο ηζρύνο ςεθηαθώλ εηθόλσλ είλαη έλα ζεκαληηθό θαη 

δύζθνιν πξόβιεκα. Οη εθηηκήζεηο ηνπ θάζκαηνο ηζρύνο ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα 

θαηά ην ζρεδηαζκό θίιηξσλ απνθαηάζηαζεο ηεο εηθόλαο (πρ θίιηξα Wiener). Σν θάζκα 

ηζρύνο κεηαθέξεη ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ην πεξηερόκελν ηνπ δηζδηάζηαηνπ ζήκαηνο. Γη 

απηό θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πθήο κηαο εηθόλαο. Η εθηίκεζε ηνπ 

δηζδηάζηαηνπ θάζκαηνο είλαη έλα επξύ ζέκα. 

 

 

5.4 Phase History Καη Γεδνκέλα SAR 

Ο ζηόρνο ησλ ζπζηεκάησλ SAR είλαη λα παξάγνπλ κηα εθηίκεζε ηνπ πιάηνπο ηεο 

ζπλάξηεζεο αλαθιαζηηθόηεηαο g(x,y) κηαο εηθόλαο. ηα ζπζηήκαηα SAR, ε θεξαία 

είλαη ηνπνζεηεκέλε ζ έλα αεξνζθάθνο πνπ πεηάμεη ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ αδηκνύζηνπ, 

ε δέζκε ηεο θεξαίαο «θεύγεη» πξνο ηελ θαηεύζπλζε ε όπνηα νλνκάδεηαη «range 

direction». Καζώο ην αεξνζθάθνο θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο  δηαδξνκήο ηνπ, πεξηνδηθά 

κεηαδίδεη παικνύο κηθξνθπκαηηθήο ελέξγεηαο ηα νπνία αληαλαθινύληαη από ην 
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έδαθνο ε αιιά αληηθείκελα θαη επηζηξέθνπλ πίζσ ζην ξαληάξ.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη νλνκάδνληαη ηζηνξηθό θάζεο (phase history). 

Υξεζηκνπνηνύκε ην ηζηνξηθό θάζεο (phase history) , πνπ είλαη δεδνκέλα SAR ζηελ 

ηειηθή ηνπο κνξθή κεηά από ηελ θαξηεζηαλή ζηε πνιηθή παξεκβνιή. Από ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο ελόηεηαο, γλσξίδνπκε όηη εθαξκόδνληαο 2d-fft 

κεηαζρεκαηηζκό ζην ηζηνξηθό θάζεο ζα παξαρζεί κηα εθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο 

αλαθιαζηηθόηεηαο g(x,y). Έηζη, απηήλ ηελ πεξίπινθε κέζνδν απόθηεζεο δεδνκέλσλ 

κπνξνύκε λα ηελ εθκεηαιιεπηνύκε πνιύ απιά ζε απηήλ ηελ εξγαζία. Απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγηάο spotlight  ησλ δεδνκέλσλ SAR δείρλνπλ θαζαξά γηα 

πνην ιόγν νη ηερληθέο θαζκαηηθήο εθηίκεζεο είλαη ρξήζηκεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

κόλνο ζθεδαζηήο ζην ζεκείν (x,y)  κε πιάηνο αλαθιαζηεθνηεηαο α ζα παξάγεη 

ηζηνξηθό θάζεο ηεο κνξθήο : 

  (          )                           

 

 

εκεηώζηε όηη απηό ην απνηέιεζκα  είλαη  αθνύ δεηγκαηνιεπηήζνπκε θαη 

αγλνήζνπκε ηνπο όξνπο θάζεο  αθνύ καο ελδηαθέξεη κόλν ην πιάηνο. Θεσξώληαο όηη 

κηα εηθόλα είλαη απνηέιεζκα δηαθξηηώλ ζεκείσλ , ζα ρξεηαζηεί κόλν λα πξνζζέζνπκε 

απηέο ηηο ζπλαξηήζεηο γηα λα παξάγνπκε ην ηειηθό απνηέιεζκα ηζηνξηθνύ θάζκαηνο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζθεδαζηε ελόο ζεκείνπ ζε έλα δηζδηάζηαην εκηηνλνεηδέο ,αιιά 

ζε πεπεξαζκέλν αξηζκό δεηγκάησλ. πλεπώο, αληηθαζηζηώληαο ηνλ δηζδηάζηαην 

κεηαζρεκαηηζκό Fourier κε εθιεπηπζκέλεο κεζόδνπο εθηίκεζεο θάζκαηνο , 

επειπηζηνύκε λα απμήζνπκε ηελ πνηόηεηα ηνπ αλαθαηαζθεπαζκέλνπ ρσξηθνύ 

θάζκαηνο. 
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5.5 Δθηηκεηέο Φάζκαηνο Καη Δηθόλεο Σύπνπ SAR 

Σεσνικέρ Φαζμαηικήρ Εκηίμηζηρ 

Δπηιεγνύκε, λα εηζάγνπκε δηάθνξεο ηερληθέο θαζκαηηθήο εθηίκεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε ην πξόβιεκα ησλ απεηθνλίζεσλ SAR. Από ηηο κε-παξακεηξηθέο 

κεζόδνπο, εθαξκόδνπκε ηε κέζνδν FFT, θάπνηεο κεζόδνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζην 

πεξηνδόγξακκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Πεξηνδόγξακκν κε Μέγεζνο Παξαζύξνπ, 

Blackman-Tukey and Welch methods, όπσο ηελ Capon θαη ηελ Apes. Δπίζεο ζα 

δνύκε θαη ηελ κέζνδν EigenVector , ε όπνηα είλαη παξακεηξηθή κέζνδν απνδόκεζεο. 

Παξαηεξώληαο ηελ δηαηύπσζε ηεο θάζε κεζόδνπ, γίλεηαη πξνθαλέο όηη θάζε κέζνδν 

ζα παξέρεη δηαθνξεηηθά κεγέζε όηαλ εθαξκόδεηαη ζηα δεδνκέλα καο. Γηα 

παξάδεηγκα, γλσξίδνπκε γηα ηελ κέζνδν Capon όηη ππάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη 

θαλνληθνπνίεζεο, θαη δελ ππάξρεη θακία απόιπηε αηηηνιόγεζε γηα απηέο. Αθνύ 

ελδηαθεξόκαζηε ζην λα εθηηκήζνπκε ηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο θαη όρη απαξαίηεηα 

ζην λα εθηηκήζνπκε ηελ έληαζε ησλ θνξπθώλ, δελ είρακε αλαπηύμεη πεξίπινθα 

ζρέδηα εμνκάιπλζε γηα θάζε κέζνδν. Δπηπιένλ, θαλνληθνπνηνύκε ηηο κνλάδεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Αθνύ ν FFT είλαη κηα εθηίκεζε ηνπ πιάηνπο, ελώ όιεο νη άιιεο 

κέζνδνη παξέρνπλ εθηίκεζε ηεο ηζρύνο, ππάξρεη αζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ 

εθηόο θαη εάλ θαλνληθνπνηήζνπκε ηε κηα ε ηελ άιιε θάζε θνξά. Αθνύ 

ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ FFT σο βάζε καο, επηιεγνύκε λα πάξνπκε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα 

ηεο εμόδνπ ηεο θάζε κεζόδνπ εθηόο από ηεο FFT. Αθνύ νη εηθόλεο καο απεηθνλίδνληαη 

ζε dB θιίκαθα ε ηεηξαγσληθή ξίδα επεξεάδεη ην εύξνο αιιά δελ αιιάδεη ηελ εηθόλα 

καο. 

 

 

5.5.1 FFT  

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ αξρηθή καο εηθόλα, έλαο δηζδηάζηαηνο κεηαζρεκαηηζκόο 

Fourier  εθαξκόδεηαη ζην ηζηνξηθό θάζεο ησλ δεδνκέλσλ καο. πσο αλαθέξακε, 
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απηή ε εηθόλα ρξεζηκνπνηείηαη σο αξρή καο γηα λα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θάζε κέζνδν εθηίκεζεο πνπ ζα πεξηγξάθνπλ παξαθάησ. εκεηώζηε όηη ζηελ πξάμε ην 

Πεξηνδόγξακκν κε κέγεζνο παξάζπξνπ θαη ε FFT είλαη νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη πνην πνιύ γηα ηελ παξάγσγε εηθόλσλ SAR. 

Αλαγλσξίδνπκε ζηελ ηειεπηαία έθθξαζε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier ηνπ    ζ’ έλα 

ζπγθεθξηκέλν εύξνο ρσξηθώλ ζπρλνηήησλ. ην δηάζηεκα πνπ γίλεηαη επεμεξγαζία 

ζήκαηνο, ζπκπεξαίλνπκε όηη ν κεηαζρεκαηηζκόο θαζνξίδεηαη ζε όιν ην δηάζηεκα ησλ 

ρσξηθώλ ζπρλνηήησλ 

      (
 

 
)                   γηα       

     

 
           

     

 
          

Καη έηζη έλαο ηειεπηαίνο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier (ν νπνίνο νλνκάδεηαη θαη 

ζπκπίεζε πεξηνρήο ) ηνπ       καο δίλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ     ̅   

 

 

5.5.2 Πεξηνδόγξακκα 

Σν ηεηξάγσλν ηνπ πιάηνπο,  ̂         , ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ δηζδηάζηαηνπ DFT : 

 

 ̂          
 

    

|        |
  

 

 

    
| ∑ ∑   

    

    

  

    

    

       

       

    |

 

 

 

Δίλαη ην δηζδηάζηαην Πεξηνδόγξακκα ηνπ δηαθξηηνύ ζήκαηνο           θαη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εθηηκεηήο ηνπ δηζδηάζηαηνπ θάζκαηνο ηζρύνο. Μπνξεί λα 
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ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηώληαο αξρηθά ηνπο αιγνξίζκνπο ηνπ δηζδηάζηαηνπ FFT θαη 

αθνινύζσο ηεηξαγσλίδνληαο ηα πιάηε ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ δηζδηάζηαηνπ DFT πνπ 

πξνθύπηνπλ. Σν πεξηνδόγξακκα  ̂          είλαη ν κεηαζρεκαηηζκνο Fourier ηνπ 

εθηηκεηή  ̂          ηεο ζπλάξηεζεο απηνζπζρέηηζεο :    

 

 ̂          
 

               
 

  

  

∑ ∑          

  

      

              

  

      

 

 

Οη ηδηόηεηεο ηνπ δηαθξηηνύ δηζδηάζηαηνπ Πεξηνδνγξάκκαηνο είλαη όκνηεο κε εθείλεο 

ηνπ κνλνδηάζηαηνπ Πεξηνδνγξάκκαηνο. Σν Πεξηνδνγξάκκα είλαη κηα εμνκαιπζκέλε 

θακπύιε ηνπ πξαγκαηηθνύ θάζκαηνο ηζρύνο            . Δάλ,        είλαη ην 

κεγεζνο ηεο εηθνλαο            , ηόηε ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 

Πεξηνδνγξάκκαηνο είλαη ηεο ηάμεο,   
  

⁄ ,   
  

⁄  γηα ηηο ζπρλνηεηεο       

αληηζηνηρα. Έηζη, ε κεηαβιεηνηεηα ηνπ Πεξηνδνγξακκαηνο είλαη πνιύ κεγαιε, γηαηη 

ζρεηίδεηαη γξακκηθά κε ην πιάηνο ηνπ θάζκαηνο ηζρύνο. Γη απηόλ ην ιόγν, ην 

Πεξηνδόγξακκα είλαη έλαο ζνξπβώδεο  εθηηκεηήο ηνπ θάζκαηνο ηζρύνο. 

Σν Πεξηνδόγξακκν κε κέγεζνο παξαζύξνπ ήηαλ ε πξώηε ηερληθή εθηίκεζεο 

θάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Μηα δηζδηάζηαηε δηαθξηηή επέθηαζε ρώξνπ κηαο 

κνλνδηάζηαηεο πεξηνρήο παξάρζεθε . Σν απνηέιεζκα είλαη : 

  ̂(     )  
 

  
|∑ ∑                (       )

   

   

   

   

|
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πνπ ην v(n,m) είλαη ε δηζδηάζηαηε ζπλάξηεζε παξαζύξνπ, θαη y(n,m) είλαη ην 

ηζηνξηθό θάζεο δπν δηαζηάζεσλ κεγέζνπο [ΝxM]. ηελ ζπλερεία,     θαη    είλαη 

ζπρλόηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην ζεκείν (x,y) ηεο εηθόλαο.  

 

 

5.5.3 Μέζνδνο Bartlett 

Ο ζόξπβνο κπνξεί λα ειαηησζεί, εηο βάξνο όκσο ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο, 

ρξεζηκνπνηώληαο κηα δηζδηάζηαηε έθδνζε ηνπ εθηηκεηή Barlett. Σν ζήκα   

         κε δηαζηάζεηο       ρσξηδεηαη ζε       κε-επηθαιππηνκελα ηκεκαηα  

            δηαζηάζεσλ       όπνπ    
  

  
⁄        : 

                             

            

            

Σν Πεξηνδόγξακκα ηνπ θάζε ηκήκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο εμήο : 

 ̂  
            

 

    
| ∑ ∑              

       

    

    

    

    

    

|

 

 

Ο λένο εθηηκεηήο θάζκαηνο είλαη ε κέζε ηηκή ησλ Πεξηνδνγξακκάησλ όισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ ζήκαηνο : 

 ̂  
        

 

    
∑ ∑  ̂  

           

    

   

    

   

 

Η κεηαβιεηόηεηα ηνπ εθηηκεηή  ̂  
            είλαη        θνξέο κηθξόηεξε από απηήλ 

ηνπ Πεξηνδνγξάκκαηνο. Η δηαθξηηηθή Ιθαλόηεηα όκσο ειαηηώλεηαη θαηά έλαλ 

παξάγνληα          θαηά κήθνο ησλ αμόλσλ      αληίζηνηρα. Δάλ νη δηαζηάζεηο 

ηεο αξρηθήο εηθόλαο είλαη αξθεηά κεγάιε, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν ρσξηζκόο ηεο 

ζε πνιιά ηκήκαηα ινγηθνύ κεγέζνπο, ηόηε απηή ε κέζνδνο δνπιεύεη ζρεηηθά θαιά. 
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5.4.4 Blackman – Tukey  

Έλαο άιινο εθηηκεηήο δηζδηάζηαηνπ θάζκαηνο πξνθύπηεη από ηελ επέθηαζε ηνπ 

κνλνδηάζηαηνπ εθηηκεηή Blackman-Tukey ζηε δηζδηάζηαηε πεξίπησζε. Καη αξρήλ 

νξίδεηαη έλαο εθηηκεηήο ηεο δηζδηάζηαηεο απηνζπζρέηηζεο : 

          
 

    
∑ ∑                        

     

    

     

    

 

Η εηθόλα          έρεη δηαζηάζεηο       θαη επεθηείλεηαη κε κεδεληθά ώζηε λα 

απνθηήζεη δηαζηάζεηο                 πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαπάλσ. 

Δπίζεο, ζεσξείηαη πεξηνδηθή επέθηαζε  ηεο αθνινπζίαο πνπ πξνθύπηεη. ε απηόλ ηνλ 

εθηηκεηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαηάιιειν παξάζπξν θαη αθνινύζσο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ εθηηκεηή θάζκαηνο Blackman-Tukey : 

   
          ∑ ∑                        

          
    

     

    

     

    

 

 

Σν κέγεζνο ηεο ζπλάξηεζεο απηνζπζρέηηζεο είλαη                  σζηνζν 

κπνξεη λα ρξεζηκνπνηζεη παξαζπξν          κε δηαζηαζεηο      . Η εθαξκνγε 

ηνπ παξαζπξνπ ηζνδπλακεη κε ζπλειημε ζηε ζπρλόηεηα. Έηζη, νη εθηηκεηέο 

Blackman-Tukey  είλαη ζρεηηθά νκαινί. Μάιηζηα, όζν κηθξόηεξν είλαη ην κέγεζνο 

ηνπ παξαζύξνπ, ηόζν πην νκαιόο είλαη ν εθηηκεηήο. 

Σν Πεξηνδόγξακκα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ εθηηκεηή Blackman-Tukey : γηα 

                                   

Απηή ε κέζνδν πξνζπαζεί λα βειηηώζεη ηελ πςειά ζηαηηζηηθή κεηαβιεηόηεηα ηνπ 

θαζκαηηθνύ εθηηκεηή. Η εθαξκνγή απηνύ ηνπ εθηηκεηή κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ζηαζκηζκέλε θαηά κέζν όξν ηνπ Πεξηνδνγξάκκαηνο. Η δηζδηάζηαηε δηαηύπσζε 

βξέζεθε όηη είλαη : 



Φαςματική Ανάλυςη Σε Συςτήματα Ραντάρ Τφπου SAR 

 
92 

 

 

 ̂  (     )   ̂ (     )   (     ) 

 

πνπ  (     ) είλαη ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηεο ζπλάξηεζεο παξαζύξνπ πνπ 

αιιηώο νλνκάδεηαη θαζκαηηθό παξάζπξν. Η ζπλέιημε απηνύ ηνπ θαζκαηηθνύ 

παξαζύξνπ καδί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ Πεξηνδόγξακκνπ παξάγνπλ 

κηα εμνκάιπλζε ηεο εηθόλαο ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Δλώ απηό ζεσξεηηθά ζα 

κείσλε ηελ κεηαβιεηόηεηα, ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ππνβαζκίδεηαη. Η πξνζεθηηθή 

επηινγή ηεο ζπλάξηεζεο παξαζύξνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

δηαζθαιίζνπκε ηα ζσζηά απνηειέζκαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην παξάζπξν 

Hamming ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο ήηαλ ην κηζό από ην κέγεζνο ηεο ηειηθήο εηθόλαο 

επηιέρηεθε κε βάζε ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ εηθόλσλ. 

 

 

5.5.5 Μέζνδνο Welch  

Η ηειεπηαία κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζην Πεξηνδόγξακκα θαη εθαξκόζηεθε ήηαλ ε 

κέζνδνο Welch. Απηή ε κέζνδνο επίζεο πξνζπαζεί λα κεηώζεη ηελ δηαθξηηηθή 

ηθαλόηεηα γηα ηελ κεησζεί θαη ε δηαθύκαλζε θαηά κέζν όξν. Ο δηζδηάζηαηνο 

δηαθξηηόο ρσξηθόο κεηαζρεκαηηζκόο είλαη :  

 

 ̂ (     )
 

  

 

  
∑ ∑

 

      

  

   

  

   

| ∑ ∑        [                 

     

   

     

   

  ]   (       )|
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ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε εηθόλα ρσξίδεηαη ζε επηθαιππηόκελα κπινθ ηα όπνηα 

βγάδνπλ έλαλ κέζν όξν. Οη νξνί      θαη     , νξηδνπλ ην κεγεζνο ηνπ θάζε κπινθ 

ελώ νη νξνη    θαη    νξηδνπλ ην κεγεζνο ηεο επηθαιπςεο 

 

5.6 Μέζνδνη Πνπ Βαζίδνληαη ηε Γηαθύκαλζε-Μεηαβιεηόηεηα Καη 

Δηθόλεο SAR 

Οη επόκελεο κέζνδνη θαζκαηηθήο εθηίκεζεο πνπ κειεηώληαη επηθεληξώλνληαη ζηνλ 

πίλαθα κεηαβιεηόηεηαο. Απηέο νη κέζνδνη είλαη Capon, EigenVector (EV) θαη APES. 

Γηα λα γίλεη ρξήζε απηώλ ησλ κεζόδσλ, πξώηα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ πίλαθα 

κεηαβιεηόηεηαο. 

ηηο 2 δηαζηάζεηο, ε εθηίκεζε ηνπ πίλαθα ζπλδηαθπκαλζεο ελόο ζήκαηνο από ην 

ηζηνξηθό θάζεο δεκηνπξγεί δπν πξνβιήκαηα. Πξώηα, απ όια αθόκα δελ ππάξρεη 

ζπκθσλία κεηαμύ ησλ εξεπλεηώλ γηα ην πνηα κέζνδνο έρεη ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο. 

ηε ζπλερεία, ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα κεηαβιεηόηεηαο είλαη πνιύ κεγαιύηεξα 

ζηηο δπν δηαζηάζεηο από ηα απνηειέζκαηα ηεο κηαο δηάζηαζεο.  

 

 

 

5.6.1 Μέζνδνο CAPON 

Η κέζνδνο capon, ε νπνία επίζεο νλνκάδεηαη θαη ειάρηζηε κέζνδνο δηαθύκαλζεο 

είλαη κέζνδνο θαίξηαο ζεκαζίαο ζηηο κεζόδνπο εθηίκεζεο πςειήο αλάιπζεο δπν 

δηαζηάζεσλ.  

Δάλ νξίζνπκε ην δηάλπζκα Fourier δπν δηαζηάζεσλ σο : 

 (     )[  
               ]

 
 [                 ]

 
 

Σο πλάηορ κάθε ζημείος δίνεηαι από  : 
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 ̂ (     )  
 

                    
 

 

Η κέζνδνο Capon είλαη ζρεδηαζκέλε λα παίξλεη έλα εκίηνλν δπν δηαζηάζεσλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα ρσξίο παξακόξθσζε ελώ ηαπηόρξνλα ειαρηζηνπνηεί ηε 

δηαθύκαλζε ηνπ ζνξύβνπ ηεο εηθόλαο πνπ πξνθύπηεη. Οη ππνινγηζκνί ησλ παξαπάλσ 

εμηζώζεσλ πεξηιακβάλεηο δπν ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο : 

Αληίζηξνθε ηνπ R πίλαθα, θαη πνιιαπιαζηαζκό ηνπ πίλαθα κε ηα δηαλύζκαηα 

        , πνπ πξεπεη λα γηλεη γηα θάζε ζεκεην ηεο εηθνλαο. 

 

5.7 Μέζνδνη Απνδόκεζεο Τπόρσξνπ 

Η EigenVector (EV) θαη ε κέζνδνο MUSIC είλαη θαη νη δπν παξακεηξηθέο κέζνδνη 

πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηελ παξαδνρή όηη ην ηζηνξηθό θάζεο είλαη ην άζξνηζκα 

δηζδηάζηαησλ εκηηόλσλ κε ππόβαζξν ηνλ ιεπθό ζόξπβν. Ολνκάδνληαη κέζνδνη 

απνδόκεζεο ππνρώξνπ γηα ηηο εθηηκήζεηο θνξπθώλ γηα ην ιόγν όηη δηαρσξίδνπλ ηα 

ηδηνδηαλύζκαηα ηνπ πίλαθα απηνδηαθύκαλζεο ζε απηά πνπ απνθξίλνληαη ζε ζήκαηα 

θαη ζε ερνπαξάζηηα. ηελ κέζνδν EV, ην πιάηνο ηεο εηθόλαο ζην ζεκείν (     ) 

δηλεηηαη από ηνλ ηππν : 

 

 ̂  (     )  
 

  (     ) ∑
 
  

 
 

  

→   (     )       

 

Δλώ ζηε κέζνδν MUSIC,ην πιάηνο ηεο εηθόλαο δίλεηαη από : 

 ̂     (     )  
 

  (     ) ∑   
 
 

  

→          (     )

 

. 

Καη νη δπν κέζνδνη επηρεηξνύλ λα κηθξύλνπλ όζν ην δπλαηόλ ηνλ παξαλνκαζηή όηαλ 

έλα εκηηνλνεηδέο ζήκα αληαπνθξίλεηαη ζε έλα ζεκείν ζηελ εηθόλα SAR 
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επζπγξακκίδεηαη κε έλα ζήκα ππόρσξνπ eigenvector. ε απηό ην ζεκείν, ην 

απνηέιεζκα είλαη κηα θνξπθή ζηελ εθηίκεζε ηεο εηθόλαο. Έηζη, απηέο νη κέζνδνη 

είλαη αλαπαξηζηνύλ απόιπηα ηελ έληαζε ζθέδαζεο ζε θάζε ζεκείν. 

 

 

 

5.7.1 Μέζνδνο MUSIC 

Η κέζνδνο MUSIC ζεσξείηαη λα είλαη θαθήο απόδνζεο ζε εθαξκνγέο SAR. Η 

κέζνδνο MUSIC   εθκεηαιιεύεηαη πεξαηηέξσ ηελ παξαδνρή όηη ηα ερνπαξάζηηα είλαη 

ιεπθόο ζόξπβνο. ηελ, πξάμε απηή ε παξαδνρή δελ είλαη εληειώο αιήζεηα, θαη ε 

κέζνδνο EVδείρλεη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθόλαο. Γηα απηό 

ην ιόγν πξέπεη λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζηελ MUSIC θαη ηελ EV κέζνδν. Παξόια 

απηά, δελ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ κέζνδν EV γηα λα αλαγλσξίζνπκε ηδηαηηέξνπο 

ζθεδαζηείο ζεκείνπ, όπσο ζα θάλακε ζε έλα πξαγκαηηθό πξόβιεκα παξακεηξηθήο 

εθηίκεζεο. Αλη’απηνύ πξνβάιινπκε ην θαλνληθνπνηεκέλν πιάηνο ηεο παξαπάλσ 

ζπλάξηεζεο. 

 εκεηώζηε όηη εάλ ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα ηδηνδηαλύζκαηα ζηα ερνπαξάζηηα 

ηνπ ππνρώξνπ (κνληέιν ηάμεο 0) ε κέζνδνο EV γίλεηαη παλνκνηόηππνη κε ηελ κέζνδν 

Capon . Έηζη, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ηάμεο κνληέινπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κεζόδνπ EV. Πξέπεη λα απνθαζίζνπκε κε βάζε ηελ ηδησηηθή ηνπ 

πίλαθα R εάλ αληηζηνηρεί ζηα ερσπαξάζηηα ε ζηνλ ππόρσξν ηνπ ζήκαηνο. Ο αξηζκόο 

ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ πνπ επηιερηήθαλ λα είλαη ν ππνρσξώ ηνπ ζήκαηνο θαιείηαη 

ηάμε ηνπ ζήκαηνο. Γηα ηα παξαγόκελα δεδνκέλα SAR πνπ έρνπκε από δηάθνξα 

ζεκεία, ηα ηδηνδηαλύζκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνπο δηαθόξνπο ππνρώξνπο δηαθέξνπλ 

θαηά ηάμεο κεγέζνπο. Παξόια απηά, ζηηο πξαγκαηηθέο SAR εηθόλεο ζα ππάξρνπλ 

πεξηζζόηεξεο ζπλέρεηεο ησλ ηδησηηώλ.  
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5.7.2 APES Μέζνδνο 

Η κέζνδνο APES είλαη αληίζηνηρε κε ηελ κέζνδνο filter bank ε νπνία  ππνζέηεη όηη ην 

ηζηνξηθό θάζεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη έλα άζξνηζκα ζπλεκίηνλσλ δπν δηαζηάζεσλ  . 

εκπεηξηθά ε κέζνδνο APES έρεη θαιπηέξα απνηειέζκαηα ζε επξύηεξεο θαζκαηηθέο 

πεξηνρέο από ηε κέζνδν CAPON, αιιά είλαη πεξηζζόηεξν αθξηβήο ζηηο θαζκαηηθέο 

εθηηκήζεηο ηνπ πιάηνπο. ηε κέζνδν CAPON , αλ θαη νη θαζκαηηθέο θνξπθέο είλαη 

πην ζηελέο από ηελ APES, νη πιεπξηθνί ινβνί είλαη πςειόηεξνη από απηνύο ζηελ 

APES. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ε εθηίκεζε ηνπ πιάηνπο αλακέλεηαη λα είλαη 

ιηγόηεξν αθξηβήο γηα ηελ κέζνδν CAPON από απηή ηεο κεζόδνπ APES. Η εηθόλα 

SAR εθηηκάηαη ρξεζηκνπνηώληαο κηα εμίζσζε παξόκνηα κε απηή ηεο κεζόδνπ 

CAPON.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΩΗ ΕΚΣΙΜΗΣΩΝ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΕ SAR 

 

Σν πξώην βήκα γηα λα αμηνινγήζνπκε θάζε κέζνδν ήηαλ λα αλαπηύμνπκε έλα παθέην 

πξνζνκνησκέλσλ δεδνκέλσλ.  

πσο γλσξίδνπκε από ηε ζεσξία, νη πεξηζζόηεξεο κέζνδνη εθηίκεζεο θάζκαηνο 

πξνζπαζνύλ λα κεηαηξέςνπλ ηε δηαθύκαλζε ηνπ ζνξύβνπ θαη ηε δηαθξηηηθή 

ηθαλόηεηα.  

 

 

Υσξηθή Γηαθξηηηθή Ιθαλόηεηα – (Spatial Resolution) 

Σν κεηξό ηνπ πνζό θνληά βξίζθνληαη θαη κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ζε κηα εηθόλα 

νλνκάδεηαη ρσξηθή αλάιπζε, θαη εμαξηάηαη από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ εηθόλα, θαη όρη κόλν ηελ αλάιπζε pixel . Γηα παξάδεηγκα ζε 

κηα νζόλε ππνινγηζηή ε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα είλαη πεξίπνπ από 72 κέρξη 100 

γξακκέο αλά ίληζα. ε ζπζηήκαηα γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ ε ρσξηθή αλάιπζε 

κεηξηέηαη από ην «δείγμα απόζηαζηρ από  ηο έδαθορ» ηεο εηθόλαο. ηελ αζηξνλνκία ε 

ρσξηθή αλάιπζε ζπρλά κεηξηέηαη σο κνίξα αλ δεπηεξόιεπην ππό ηελ όπνηα θαίλεηαη 

ζην ζεκείν παξαηήξεζεο. 

 

Noise Performance 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζνξύβνπ ζηελ απόδνζε ελόο έξγνπ είλαη αξθεηά ζύλζεηα, θαη 

δελ κπνξνύκε λα ηα πξνβιέςνπκε όπσο αιιά θαηλόκελα. πλήζσο επεξεάδνληαη από 

παξάγνληεο κε – αθνπζηηθνύο, 

Τπάξρνπλ δπν εηδή  ζνξύβνπ πνπ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζηα ζπζηήκαηα απεηθόληζεο 

SAR, ν πξνζζεηηθόο ζόξπβνο θαη ν πνιιαπιαζηαζηηθόο. Ο πξνζζεηηθόο ζόξπβνο 

είλαη ζπλήζσο ζεξκηθόο ζόξπβνο ιόγν ησλ αηζζεηήξσλ. Ο πνιιαπιαζηαζηηθόο 
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ζόξπβνο , από ηελ άιιε κεξηά εμαξηάηαη από ην ζήκα, θαη ην ζπλνιηθό ηνπ επίπεδν 

εμαξηάηαη από ην ζπληειεζηή νπηζζνζθέδαζεο ζηνλ ζηόρν. 

 

Παξάδεηγκα πξνζνκνίσζεο  

ην παξαθάησ παξάδεηγκα έρνπκε έλα παθέην δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ θάζεο ζηα νπνία 

έρνπκε πξνζζέζεη Λεπθό Γθανπζηαλό Θόξπβν κε δηαθύκαλζε 0,25. Σν κέγεζνο ηνπ 

ηζηνξηθνύ θάζεο είλαη 32x32 θαη ην κέγεζνο ηεο εηθόλαο είλαη 256x256. Μηα εηθόλα 

κεγαιύηεξε από ην ηζηνξηθό θάζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα απμήζνπκε ηνλ αξηζκό 

ηνλ ζπρλνηήησλ πνπ αμηνινγεζήθαλ. Παξαθάησ βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε 

κεζόδνπ θαζκαηηθήο εθηίκεζεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

θάζε κηαο. 
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Από ηελ παξαηήξεζε ησλ παξαπάλσ εηθόλσλ, κπνξνύκε λα βγάινπκε ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα από ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο εθηίκεζεο θάζκαηνο. Σν πξώην γθξνππ 

ησλ εθηηκεηώλ (Πεξηνδόγξακκν κε κέγεζνο παξάζπξνπ, Βlackman-Tukey, Welch) 
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είλαη βαζηζκέλνη ζην Πεξηνδόγξακκν. πσο γλσξίδνπκε απηέο νη κέζνδνη πξέπεη λα 

έρνπλ ζρεηηθά θαθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα επεηδή έρνπκε απμεκέλν ην κέγεζνο ηνπ 

θεληξηθνύ ινβνύ. Χζηόζν, βνεζνύλ επίζεο λα κεησζνύλ νη πιεπξηθνί ινβνί, γηα ην 

ιόγν απηό είλαη πην εύθνιν λα ηα εμάγνπκε ηα ζεκεία από ην θόλην θαη ην ζόξπβν ζε 

ζρέζε κε ηε κέζνδν fat. Σν δεύηεξν γθξνππ ησλ θαζκαηηθώλ εθηηκεηώλ( Capon, EV, 

APES) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όηαλ ρξεηαδόκαζηε θαιύηεξε αλάιπζε . 

θαίλεηαη όηη ε κέζνδνο APES δελ έρεη ηόζν θαιή απόδνζε όζν ε κέζνδνο Capon θαη 

EV. Παξόια απηά ην ζθεπηηθό ηεο κεζόδνπ APES ήηαλ λα δίλεη θαιύηεξεο 

εθηηκήζεηο γηα ην πιάηνο ηεο ζπλάξηεζεο αλαθιαζηηθόηεηαο, αθνύ όκσο νη 

πξνζνκνηώζεηο καο θαλνληθνπνηνύλ ην πιάηνο, δελ κπνξνύκε λα επηβεβαηώζνπκε 

θάηη ηέηνην.  

                                                           
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2  

 

Σα Ραληάξ Σνπ Μέιινληνο  

 

Πολςλειηοςπγικά Ρανηάπ 

Ίζσο ε πην ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ ηερλνινγία ησλ ξαληάξ ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη 

ε ζηξνθή πξνο  ηα πνιπιεηηνπξγηθά ξαληάξ ή  ζπζηήκαηα πνπ κπνξεί λα εθηειέζνπλ  

κηα πνηθηιία εθαξκνγώλ κε ην ίδην ζύζηεκα. Η θαηεύζπλζε  πξνο κηα  θαηάζηαζε 

αθηλεηνπ  ξαληάξ έδσζε ηελ πξώηε γεύζε από ηελ εθηέιεζε πνιιώλ εθαξκνγώλ κε 

ην ίδην ξαληάξ. 

Σα ξαληάξ πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ κπνξνύλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρώξν, βάξνο θαη 

ηζρύο ζπλδπάδνληαο κεξηθά απηόλνκα ξαληάξ ζ έλα ζύζηεκα, θαη επίζεο κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλ ζην λα κεησζνύλ νη απαηηήζεηο από ρεηξηζηέο ξαληάξ.  

Οη ηειεπηαίεο ελζαξθώζεηο ηνπ  Raytheon Spy 1 θαη Spy 3 dual band  ξαληάξ ελόο  

πινίνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη κέρξη θαη κηα ληνπδίλα ζπκβαηηθέο θεξαίεο, ιέεη ν 
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Russell. "Θα αξρίζνπκε λα βιέπνπκε ην ρώξν, ην κέγεζνο θαη ην βάξνο πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηηο θεξαίεο ζε πινία λα ζπξξηθλώλεηαη θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπο 

λα απμάλεηαη  

Σα εμειηγκέλα ξαληαξ θαη ε ηαρεία επεμεξγαζία ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ ζεκάησλ 

ξαληάξ επηηξέςεη ζηνπο ζρεδηαζηέο ζπζηεκάησλ λα «θνβνπλ» ζε κεξε ηα  ζήκαηα  

πνπ επηζηξέθνπλ από επξπδσληθά ξαληάξ ζε δύν ή πεξηζζόηεξα κέξε, θαη λα 

ρξεζηκνπνηνπλ ηα επηκέξνπο ηκεκάηα  γηα ηηο μερσξηζηέο εθαξκνγέο, όπσο ε επξεία 

πεξηνρή αλαδήηεζεο, θαζώο θαη παξαθνινύζεζε ζηόρνπ 

ήκεξα, νη ρεηξηζηέο δελ κπνξνύλ λα εμεηάζνπλ μερσξηζηά ηκήκαηα ησλ 

επηζηξεθόκελσλ ζεκάησλ ηαπηόρξνλα, αλ θαη κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ 

ζήκαηνο αξθεηά γξήγνξα έηζη ώζηε λα θαίλεηαη όηη γίλεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

πσο πάληα, νη ζρεδηαζηέο ζπζηεκάησλ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο 

ησλ ξαληάξ . «κπνξείο λα επηιέμεηο λα θάλεηο ηελ θεξαία ζνπ επξείαο δώλεο , ε 

πνιιαπιήο δώλεο»  ιέεη ν Rusell  

 

Ρανηάπ Σύπος SAR ε Εξέλιξη 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ξαληάξ ζπλζεηηθνύ αλνίγκαηνο πνπ απηή ηε ζηηγκή 

βξίζθνληαη ζε θάζε αλάπηπμεο . 

 

FLOSAR 

Η θύξηα ηδέα πνπ πξνσζεί απηή ηελ κειέηε είλαη λα βειηησζεί ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 

ελόο ξαληάξ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζ έλα αεξνπιάλν, θαη θνηηάδεη ηελ πξνο ηα 

εκπξόο θαηεύζπλζε. Απηό κπνξεί λα επηηεπρηεί κε ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλζεηηθήο 

ζπζηνηρίαο θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο πηήζεο ηνπ αεξνζθάθνπο. Ο ξνο ηεο λέαο 

ηδέαο νξίδεηαη σο as ldquoForward-Looking Synthetic Aperture Radarrdquo (FLoSAR). 
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ImpSAR 

Σν ζύζηεκα Impulse Synthetic Aperture Radar (ImpSAR), είλαη επίζεο ζε πξνεγκέλε 

θάζε αλάπηπμεο, είλαη κηα ηερλνινγία κηθξνθπκαηηθήο απεηθόληζεο ηθαλή λα δεη 

πξάγκαηα κέζα από ηνίρνπο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ηόζν δηαθνξεηηθά όπσο, 

γπςνζαλίδεο, μύιν, ζθπξόδεκα θαη ηνύβια, πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ λα 

βιέπεη ν ίδηνο απνκαθξπζκέλα όπια ε άιινπο ζηόρνπο από απόζηαζε 50 κέηξσλ ( 

ζηελ κειινληηθή εμέιημε ηα αεξνκεηαθνξνύκελα ζπζηήκαηα ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

από απόζηαζε 1000m). Σν ζύζηεκα ζα κπνξεί επίζεο λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα 

ηνλ εληνπηζκό θαη ηε ραξηνγξάθεζε ζην εζσηεξηθό ηνίρσλ , ππόγεησλ θαηαζθεπώλ ε 

νξπρείσλ θηι. Ο δεθηήο ΙmpSAR ζα κπνξεί αμηόπηζηα λα αληρλεύεη λα ραξηνγξαθεί 

θαη λα αλαγλσξίδεη ζηόρνπο είηε ηελ εκέξα είηε ηελ λύρηα ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο 

ζπλζήθεο από νπνηνδήπνηε πηζαλό ζεκείν όπσο θνξηεγά, ειηθόπηεξα, αεξνπιάλα 

θ.α. Σν ζύζηεκα ζα είλαη ηθαλό λα  παξάγεη εηθόλεο δπν ε ηξηώλ δηαζηάζεσλ θαη 

θηλεηνύο ε αθηλήηνπο ζηόρνπο από πνιύ κεγάιε απόζηαζε κε πνιύ πςειόηεξε 

αλάιπζε από νπνηαδήπνηε άιιε ηερλνινγία είλαη δηαζέζηκε ζήκεξα  

 

Σξνκεξή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 60 ρξόληα, από ην 1978 πνπ εθηνμεύηεθε ν seasat 

έσο ηνλ terrasar-x θαη radarSat . Μπνξνύλ λα κεηξήζνπλ εθαίζηεηα ζεηζκνύο 

επηθάλεηα ηελ επηθάλεηα ησλ σθεαλώλ ηελ θίλεζε ηελ αλαγλώξηζε θ.α. ζην κέιινλ νη 

απαηηήζεηο απμάλνληαη, ζέινπκε επξύηεξε θάιπςε, έρνπκε απαίηεζε γηα πςειόηεξε 

γεσκεηξηθή θαη ζηαδηνκεηξηθή αλάιπζε , επίζεο έρνπκε λέα παξάγσγα από ηνπο 

ζπλεθηηθνύο ζπλδπαζκνύο ησλ εηθόλσλ sar  όπσο  

 Delta- Dems (κεηξήζεηο ησλ κεγάισλ αιιαγώλ)  ( πρ. ηζνδύγην ηεο κάδαο ηνπ 

πάγνπ) 

 3-D απεηθνλίζεηο όγθνπ ( πρ ε δνκή ελόο δάζνπο ) 

 4 –D ηνκνγξαθία (πρ  δπλακηθή βηνκάδα ) 

 

Next Revolution Brain Imaging  
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ην κέιινλ ζα κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηελ κεηαβνιηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

εγθέθαινπ ελώ ζα έρνπκε 4 d απεηθνλίζεηο από ην δηάζηεκα γηα λα παξαηεξνύκε ηηο 

αιιαγέο . 
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