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ایٗ ٔمبِ ٝىٍ اِٚیٗ وٙفَا٘ٔ ّٔی ٟٔٙيٕی فٙبٍٚی ا٥ال٭بر ٔىب٘ی ثٝ٭ٛٙاٖ ٔمبِ ٝثٌَِیي ٜا٘شوبة ٙي ٜإز و ٝدٔ اُ سىٕیُ ،ىاٍٚی ٔؼيى
 ٚاهٌ دٌیَٗ ىٍ ایٗ ٕٙبٍ ٜاُ َ٘ٚی ٝث ٝؿبح ٔیٍٕي.

اضائِ ضٍقی خسیس خْت ثْجَز ًتبیح عجمِثٌسی حبنل اظ هسّبی پالضیوتطی فكطزُ
اهیط آلبثبالئی ،*1حویس ػجبزی ،2یبؾط همهَزی

3

 -1ىا٘٘ آٔٛهش ٝوبٍٙٙبٕی اٍٙي ٍٙشٟٙٔ ٝيٕی ٕٙؼ٘ اُ ى-ٍٚىا٘ٚىيٟٙٔ ٜيٕی ّئٛىُی ّ ٚئٔٛبسیه-،ىاٍ٘ٚب ٜهٛاػٞ٘ ٝیَاِيیٗ ٕٛ٥ی
 -2ىا٘ٚیبٍ ٌَٟٙٔ ٜٚيٕی ٕٙؼ٘ اُ ى-ٍٚىا٘ٚىيٟٙٔ ٜيٕی ّئٛىُی ّ ٚئٔٛبسیه-،ىاٍ٘ٚب ٜهٛاػٞ٘ ٝیَاِيیٗ ٕٛ٥ی
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٘ٛیٖٙئ ٜىبسج ٝوٙٙي :ٜسَٟاٖ – هیبثبٖ ِٚیٮ(َٞ٭غ) – سمبٔ ٬٥یَىأبى – ىاٍ٘ٚبٙٝ ٜٮشی هٛاػٞ٘ ٝیَاِيیٗ ٕٛ٥ی  -ىا٘ٚىيٟٙٔ ٜيٕی ٘مٝٚثَىاٍی

] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10

اهیَا ٔي ػيیيی ىٍ ٕیٖشٓٞبی سٛٞیَثَىاٍی دالٍیٕشَی ىٚسبیی (ٍ )DPاىاٍ ثب ٍٔ ُٝ٘ٚؼبُی ( )SARاٍائٙ ٝي ٜإز و ٝدالٍیٕشَی فٚـَىٜ
(٘ )CPبٔیئ ٜیٛٙى .ایٗ ٔي ؿٙيیٗ ِٔیز ٍٔ ٟٓا ٖ٘جز ثٔ ٝي سٕبْ دالٍیٕشَی ( )FPىاٍا ٔیثبٙي و ٝاُػّٕ ٝآٖٞب ٔـیسـٛاٖ ثـ ٝافـِای٘
ىٍ دٟٙبی ٘ٛاٍ ٘ ٚیِ وب ٘ٞىٍ دیـیيٌیِٞ ،یَ٘ ٚ ٝٙم ىاىٞبی یه ٕیٖشٓ سٛٞیَثَىاٍی  SARاٙبٍ ٜوـَى .٭ّـیٍغـٓ ایـٗ ِٔایـب ،ایـٗ ٔـي
ا٥ال٭بر وٕشَی اُ اٞياف ٍا ٖ٘جز ثٔ ٝي  FPاهٌ ٔیوٙي .ثٙبثَایٗ ىلـز ٘شـبیغ ٥جمـٝثٙـيی ثـب إـشفبى ٜاُ ایـٗ ٔـي ،ثـَٔٝاسـت وٕشـَ اُ
ىلز ٘شبیغ كب ُٝاُ ثٝوبٌٍیَی ٔي  FPهٛاٞي ثٛى .ایٗ سلمیكٍٙٚ ،ی ٍا ػٟز ثٟجٛى ٘شبیغ كب ُٝاُ ٥جمٝثٙيی ثب إشفبى ٜاُ ىاىٜٞـبی CP
دیٟٙٚبى ٔیىٞي .ثَای ایٗ ٔ ،ٍٛ٪ٙى ٍٗٚ ٚىٍ٘٪ـَ ٌَفشـٙ ٝـي ٜإـز .ىٍ ٍ ٗٚأ ،َٚـيٞبی ٙ CPـجیٕٝـبُی ٙـي ٜاُ ٔـي ٔ FPـبٛٞاٍٜ
ٍاىإٍز ٚ ،2-ىٍ ٍ ٗٚىٔ ،ْٚـيٞبی  FPثبُٕـبُی ٙـي ٜاُ ایـٗ ٔـيٞبی ( CPوـٙ ٝـج ٝدالٍیٕشـَی ؿٟبٍسـبیی (٘ )PQبٔیـئ ٜـیٙـ٘ٛي)
ىٍ ٕ٦ق ٚیٌْی ثب یىيیٍَ سَویت ٔی٘ٛٙي٘ .شبیغ ایٗ دْٚ٘ ٘ٞٚبٖ ٔیىٞي و ٝسَویت ٔيٞبی  CPىٍ ٕ٦ق ٚیٌْی ىلز وّی ٥جمٝثٙـيی
ٍا ث ٚ ،%79/76 ٝسَویت ٔيٞبی  PQىلز وّی ٥جمٝثٙيی ٍا ثـ %85/01 ٝثٟجـٛى ىاىٌ ٚ ٜـبٞی ثٟشـَ اُ ىلـز وّـی ٥جمـٝثٙـيی كبٝـُ اُ
ثٝوبٌٍیَی ٔي  FPهٛاٞي وَى.
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 -۱مقدمه
در مـــد تمـــام پالریمتـــری ( 1)FPسیســـتمهـــای
تصویربرداری رادار با روزنه مجازی ( 2)SARدو پالس بـا
پالریزاسیونهای افقی و عمودی ارسال ،و در مقابـل دو
پالس با پالریزاسـیونهـای افقـی و عمـودی بـهصـورت
هــــمزمــــان و كــــوهرنس 3دریافــــت مـــیشــــود.
بنــابراین بــرای هــر پیکســل از تصــویر یــک مــاتریس
پراكنش ،4كه شامل چهار مقدار پسپراكنش 5می شـود،
تشکیل خواهد شـد .ایـن نـوع نحـوه ارسـال و دریافـت
پالریزاسیون اجـازه مـی دهـد تـا اطالعـات بیشـتری از
اهداف اخذ شود .حقیقتا مد  FPپتانسیل باالی خـود را
در اخذ داده و نیز عملکرد بهتـر خـود را در كاربردهـای
مختلف نسبت به دیگر سیستمهای تصـویربرداری SAR
اثبات كرده است .ولی متاسـفانه دارای فركـانس تکـرار
پالس ( 6)PRFبیشتری میباشـد [ .]5ازایـنرو طراحـی
سیستم های تصویربرداری  SARدر این مد ،هزینـهبـر و
آنالیز دادههای اخذ شده ،پیچیدهتـر و زمـانبـر خواهـد
بود .همچنین پهنای نوار آنها نصـف شـده و درنتیجـه
منطقه كمتری را میتوانند پوشش دهند [.]8
7
در سیستمهای تصویربرداری پالریمتری دوتایی (، )DP
یک پالریزاسیون (افقی یا عمـودی) ارسـال و در مقابـل
دو پالریزاسـیون (افقــی و عمــودی) دریافـت مـیشــود.
این مدها تنها نیمـی از اطالعـات مـاتریس پـراكنش را
جمــعآوری مــیكننــد .بنــابراین پــردازش داده و نیــز
محتوای اطالعاتی تصاویر پالریمتریک این سیستمهـای
تصویربرداری  ،SARكاهش پیدا میكند.
اخیرا رشد قابل توجهی در سیسـتمهـای تصـویربرداری
 DPشـــده اســـت كـــه پالریمتـــری فشـــرده (8)CP
1

Circular Transmit-Linear Receive
Dual Circular Polarimetric

9

10

8
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Full Polarimetry
Synthetic Aperture RADAR
3 Coherence
4 Scattering Matrix
5 Backscatter
6 Pulse Repetition Frequency
7 Dual Polarimetry
8 Compact Polarimetry
2
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نامیده می شود .این مد قابلیت دارد تا پیچیدگی ،هزینه
و نــرخ دادههــای یــک سیســتم تصــویربرداری  SARرا
كاهش دهد ،درحالیكه تـالش مـیكنـد تـا بسـیاری از
قابلیتهای یک سیستم  SARدر مد  FPرا حفـ كنـد
[ .]1همانند دیگر سیسـتمهـای  ،DPدر سیسـتمهـای
تصــویربرداری  CPنیــز یــک پالریزاســیون ارســال ،و
در مقابل دو پالریزاسیون دریافت می شود .با این تفاوت
كه پالریزاسـیونهـای ارسـالی یـا دریـافتی مـیتواننـد
دایره ای نیز باشند .مزیت اصلی این سیستمها آن اسـت
كه نـهتنهـا اطالعـات بیشـتری از اهـداف را نسـبت بـه
مدهای استاندارد  DPجمع آوری می كنند ،بلکه پهنـای
نوار وسیعتری را نسبت بـه مـد  FPپوشـش مـیدهنـد
[ .]1در حــال حاضــر ســه مــد بــرای سیســتمهــای
تصــــــویربرداری  CPوجــــــود دارد :مــــــد pi/4
(ارســـال خطـــی-دریافـــت خطـــی) ،مـــد ارســـال
دایـــرهای-دریافـــت خطـــی ( 9)CTLRو مـــد ارســـال
دایــرهای-دریافــت دایــرهای ( .10)DCPایــن نکتــه بایــد
توجه شود كه در مدهای ارسال دایـرهای ،پالریزاسـیون
ارســالی مــیتوانــد دایــرهای راســتگــرد یــا دایــرهای
چپگرد باشد.
علی رغم مزایای اشاره شده در فوق ،مـدهای  CPهنـوز
اطالعات پالریمتریک كمتری از اهداف را نسبت به مـد
 FPاخــذ م ـیكننــد .ازایــنرو ،دادههــای  CPعملکــرد
ضعیفتری در فرآیند طبقهبندی نسبت به دادههای FP
خواهند داشت .در این تحقیق ،روشی جهت بهبود نتایج
حاصـــل از طبقـــهبنـــدی بـــهوســـیله مـــدهای CP
ارائه شده است .برای این منظور مـدهای  CPدر سـطح
ویژگی با یکدیگر تركیب شده ،ویژگیهای بهینه انتخاب
و سپس طبقهبندی انجام مـیشـود .در نهایـت ،نتیجـه
روش پیشنهادی بـا نتیجـه بـهدسـت آمـده از مـد FP
مقایسه و ارزیابی میشـود .در ایـنجـا ذكـر ایـن نکتـه
ضروری به نظر میرسد كه اگرچه روش اتخـاذ شـده در

ارائههه روشههي جديههد جهههت بهدههود نتههايج طدقهههبنههدي ...
امير آقاباالئي ،حميد عدادي ،ياسر مقصودي

ایــــن تحقیــــق در مقــــاالتی همچــــون [ 6 ،1و ]5
نیز اتخـاذ شـده اسـت ،ولـی نـوآوری ایـن پـژوهش در
بهكارگیری این روش با استفاده از مـدهای پالریمتـری
فشرده میباشد.

جدول  :6ویژگیهای پالریمتریک استخراج شده از
ماتریسهای کوواریانس  2 × 2مدهای .CP

تعداد نماد

 -2روش پیشنهادی این تحقیق
در این پژوهش ،جهت بهبـود دقـتهـای طبقـهبنـدی،
مدهای  CPدر سطح ویژگیهای پالریمتریک اسـتخراج
شده ،با یکـدیگر تلفیـق مـیشـوند .بـرای ایـن منظـور،
دو روش درنظر گرفته شده است .در روش اول ،مـدهای
 CPكــه از مــد  FPمــاهواره رادارســت 8-شــبیهســازی
شــدهانــد ،و در روش دوم مــدهای شــبه پالریمتــری
چهارتــایی ( 1)PQكــه بــا اســتفاده از روش تکــراری
ســـویریس [ ]2بازســـازی شـــدهانـــد ،بـــا یکـــدیگر
تلفیق می شوند .هر دو روش شـامل سـه مرحلـه اصـلی
می شود :اسـتخراج ویژگـیهـای پالریمتریـک ،انتخـاب
ویژگیهای بهینه و طبقهبندی.

توضیح

ویژگی

5

τ

زاویه بیضویت

زوایککککککای

5

φ

زاویه توجیه

استوکس []9

1

g

بردار استوكس

8

p

احتماالت مقادیر ویژه

8

λ

مقادیر ویژه

5
5
5
5
5

 -6-2استخراج ویژگیهای پالریمتریک

 CONTكنتراست
 LPRنسبت پالریزاسیون خطی
CPR

نسبت پالریزاسیون دایرهای

 DoLPدرجه پالریزاسیون خطی
 DoCPدرجه پالریزاسیون دایرهای

5

H

بینظمی

5

A

ناهمسنگردی

5

m

درجه پالریزاسیون

5

δ

فاز نسبی

5

α

زاویه پالریزاسیون

5

Span

1

][C

ماتریس كوواریانس CP

1
1

] [m-ψتجزیه ام-سای
] [m-αتجزیه ام-آلفا

1

𝛼𝑆 , 𝑚𝑆 ,
𝜙 𝑚𝑉 ,

1

14

توصیفگرهای
موج []9

مجمـوع عناصـر قطـر اصــلی
ماتریس كوواریانس

] [m-δتجزیه ام-دلتا
] [m-χتجزیه ام-خی

1

استوکس []9

ویژگککیهککای
اصلی []2
تجزیککه هککای
هکککد [-50
]51

تجزیه كلود
مجموع
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در روش اول ،از هــر یــک از مــاتریسهــای كوواریــانس
 8 × 8مــدهای  CPتعــداد  10ویژگــی پالریمتریــک
استخراج میشود .این ویژگیها بهطوركلی شامل زوایای
استوكس ،2اجزای اسـتوكس ،3توصـیفگرهـای مـوج،4
ویژگ ـیهــای اصــلی و تجزی ـههــای هــدف 5م ـیشــوند.
این ویژگیها را میتوان در جدول ( )5مشاهده كرد.
در روش دوم ،از هــر یــک از مــاتریسهــای كوواریــانس
 1 × 1مدهای  PQتعداد  10ویژگی پالریمتریـک كـه
شــامل ویژگــیهــای اصــلی ،تجزیــههــای هــدف و
توصــیفگرهــای  SARم ـیشــود ،اســتخراج م ـیشــود.
این ویژگیها در جدول ( )8نشان داده شده است.

اجککککککزای

1

Pseudo Quad Polarimetry
Stokes Angle
3 Stokes Components
4 Wave Description
5 Target Decompositions
2
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جدول  :2ویژگیهای پالریمتری استخراج شده از ماتریسهای کوواریانس  9 × 9مدهای  PQو .FP

نماد

تعداد

توضیح

1

][C

1

][T

ماتریس كوهرنسی PQ

55

Alpha, Beta, Delta, Gamma,
Lambda, H, A, HA, H(1-A),
)(1-H)A, (1-H)(1-A

تجزیه اچ/ای/آلفا

1

][Free

تجزیه سه جزئی فریمن

1

][Van

تجزیه سه جزئی ونزیل

1

][Yama

تجزیه سه جزئی یاماگوچی

1

][An

تجزیه سه جزئی آن و یانگ

1

p

احتماالت مقادیر ویژه

1

λ

مقادیر ویژه

5

RVI

شاخص پوشش گیاهی راداری

5

PH

پدستال ارتفاع

5

PA

عدم تقارن پالریزاسیون

8
1

SERD, DERD
SE, SEI, SEP

ماتریس كوواریانس PQ

اختالف نسبی مقادیر ویژه

ویژگی
ویژگیهای اصلی []9

تجزیههای هد

[]9

توصیفگرهای ]9[ SAR

شنون بینظمی

8

Ro13, CCC

ضریب همبستگی

5

PF

كسر پالریزاسیون

5

Span

مجموع عناصر قطر اصلی ماتریس كوواریانس

04

مجموع

والدین ،تقـاطع تـک نقطـهای بـا نـرخ  % 20و جهـش
یکنواخت استفاده میشـود .درصـورتیكـه تفـاوت بـین
بهترین نتیجه  50نسـل متـوالی از  0/000005كمتـر
باشد ،الگوریتم متوقف خواهد شد .در ضمن دقـت كلـی
طبقهبندی بهعنوان تابع هدف درنظر گرفته شده است.

 -2-2انتخاب ویژگیهای بهینه
در این تحقیق ،انتخاب ویژگیهای پالریمتریک بهینه با
استفاده از الگـوریتم ژنتیـک [ ]51انجـام شـده اسـت.
مزیت اصلی الگوریتم ژنتیک آن است كـه بـه اطالعـات
زیادی درباره تابع بهینه سازی نیـاز نـدارد و قابـل اجـرا
حتـــی در فضـــای جســـتجوی بـــزر مـــیباشـــد.
جهت استفاده از الگوریتم ژنتیک ،جمعیت اولیه برابر بـا
 10كرومــوزوم و بــهصــورت تصــادفی تولیــد مــیشــود.
در هر نسـل 8 ،كرومـوزوم برتـر بـه نسـل بعـد انتقـال
پیدا میكنند .همچنین از روش تورنامنت 1برای انتخاب

در ایــن پــژوهش ،روش غیرپارامتریــک نظــارت شــده
ماشین بردار پشتیبان ( ]51[ 2)SVMجهت طبقهبنـدی
ویژگــــیهــــای پالریمتریــــک اســــتخراج شــــده،
بهكار برده شده است .مزیت اصلی  ،SVMقابلیـت آن در

1

Support Vector Machine

1

2
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Tournament
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و یــک مجموعــه ویژگــی جدیــد را تشــکیل مـیدهنــد.
حال بـهمنظـور كسـب دقـتهـای طبقـهبنـدی بـاالتر،
الگوریتم ژنتیک بـر روی ایـن مجموعـه ویژگـی جدیـد
اجــرا شــده و ویژگــیهــای بهینــه انتخــاب م ـیشــوند.
نهایتا روش  SVMجهت طبقهبندی ویژگیهای انتخـاب
شده بهكار می رود (ایـن روش  GA_SVMنامیـده شـده
است) .ویژگی های پالریمتریـک برگزیـده شـده توسـط
الگوریتم ژنتیک ،دقتهای طبقهبنـدی حاصـل از روش
 SVMبرای هر مد و مدهای تلفیق شـده ،و نیـز تصـویر
طبقهبندی شـده حاصـل از روش  GA_SVMبـرای هـر
دو روش اول و دوم در جـــــــدولهـــــــای ( 1و )1
ارائه شدهاند.

حل مسائل غیرخطی و به ویـژه طبقـهبنـدی بـهوسـیله
بردارهای ویژگی است .همچنین بسته كتابخانهای SVM
[ ]56جهــت محاســبات طبقــهبنــدی كننــده  SVMو
تــابع پایــه شــعاعی ( 1)RBFبــهعنــوان تــابع كرنــل
انتخاب شدند.
 -9منطقه مطالعاتی و دادهها
جنگل تحقیقاتی پتـاواوا ،2واقـع در یکـی از ایالـتهـای
شرقی كانادا ،بـرای ایـن پـژوهش انتخـاب شـده اسـت.
این جنگل كه نزدیک رودخانه كالک 3بوده و تقریبـا در
 800كیلــومتری شــمال غربــی شــهر اتــاوا 4قــرار دارد،
اساسا شامل درختان نرمچوب و سختچـوب مـیشـود.
شکل ( -5الف) پلـیگـونهـای داده مرجـع گونـههـای
مختلف جنگلی را بر تصویر رزولوشن باال نشان میدهد.
همچنــین جــدول ( )1مجموعــه كــالسهــای نهــایی
انتخاب شده در این تحقیـق ،كـه شـامل شـش كـالس
بلـوط قرمــز (سـختچــوب) ،كـاج ســفید (نـرمچــوب)،
صنوبر سـیاه (نـرم چـوب) ،منطقـه شـهری ،رودخانـه و
پوشـــشهـــای گیـــاهی مـــیشـــوند ،را همـــراه بـــا
تعــداد نمونــههــای آموزشــی و تســت مربوطــهشــان
نمایش میدهـد .داده مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش،
در تاریخ  1آگوست  8009توسط ماهواره رادارسـت8-
در مد  FPو در باند  Cاخذ شـده اسـت .شـکل ( -5ب)
این داده را در یک تصویر رنگی كاذب برمبنـای پـائولی،
كه در آن 𝑉𝑉𝑆  2𝑆𝐻𝑉 ،𝑆𝐻𝐻 −و 𝑉𝑉𝑆  𝑆𝐻𝐻 +به ترتیـب
رنگهای قرمز ،سبز و آبی هستند ،نشان میدهد.

جدول  :9مجموعه کالسهای نهایی انتخاب شده در
این تحقیق

بلوط قرمز

920

558

کاج سفید

101

151

صنوبر سیاه

900

528

منطقه شهری

150

191

رودخانه

5015

250

پوششهای گیاهی

952

615

کالس

 -1بحث و بررسی نتایج تحقیق
در هــر یــک از دو روش توضــیح داده شــده در قســمت
روش پیشــــــنهادی ،ابتــــــدا یــــــکســــــری
ویژگـــیهـــای پالریمتریـــک از هـــر یـــک از مـــدها
استخراج میشود .سپس این ویژگیها باهم تركیب شده
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تعداد
پیسکلهای
آموزشی

تعداد
پیسکلهای
تست

1

1
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Radial Basis Function
Petawawa
3 Chalk
4 Ottawa
2
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راهنما

(ب)

(الف)

شکل ( :6الف) پلیگونهای داده مرجع گونههای مختلف جنگلی را بر تصویر رزولوشن باالی گرفته شده از سایت نقشه گوگل،
و (ب) داده رادارست 2-در مد  FPبهصورت نمایش رنگی کاذب برمبنای پائولی.
جدول  :1ویژگیهای پالریمتریک برگزیده شده از مدهای  CPتوسط الگوریتم ژنتیک.

تجزیههای هد
𝑆𝛼 [𝑚 − 𝛿]𝑃𝑣 ,

ویژگیهای

توصیفگرهای

اجزای

زوایای

اصلی

موج

استوکس

استوکس

C22

CPR, CONT

𝑚[ [𝑚 − 𝛿]𝑃𝑑 ,
𝛷 − 𝜒]𝑃𝑣 ,

CPR,δ

CTLR_L
CTLR_R

C22

𝜆1 , H, DoCP
H

C12

LPR, A, 𝜆1

g0, g2

DCP_L
DCP_R

g1, g2

Pi /4

جدول  :0دقتهای طبقهبندی حاصل از روش  SVMبا استفاده از مدهای  ،CPو نیز روش ( GA_SVMبرحسب درصد).

دقت

پوششهای

کلی

گیاهی

62/56

91/11

500

62/96

26/62

500

11/21

62/62

90/19

500

59/91

11/11

66/29

91/55

500

66/19

60/81

5/15

51/16

91/95

500

21/25

62/65

58/11

66/06

59/56

98/26

500

98/50

50/95

15/11

69/11

رودخانه

منطقه

صنوبر

کاج

بلوط

شهری

سیاه

سفید

قرمز

18/95

65/55

51/16

16/11

CTLR_L

68/95

82/86

16/26

CTLR_R

51/66

18/16

DCP_L

11/80

DCP_R
pi/4
CP_GA_SVM
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𝑠𝑃]𝛼 [𝑚 − 𝜓]𝑃𝑑 , [𝑚 −
𝑠𝑃]𝜓 [𝑚 − 𝜓]𝑃𝑣 , [𝑚 −
𝛷 [𝑚 − 𝜒]𝑃𝑣 ,

τ
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راهنما

شکل  :2تصویر طبقهبندی شده حاصل از روش  GA_SVMبا استفاده از مدهای .CP

راهنما

شکل  :9تصویر طبقهبندی شده حاصل از روش GA_SVM
با استفاده از مدهای .PQ

جدول  :1ویژگیهای پالریمتریک برگزیده شده از مدهای  PQتوسط الگوریتم ژنتیک.

توصیفگرهای
SAR
p1, p3, DERD
𝜆2 , SE
p3, SPAN, Ro13
SERD, PF, PA,
RVI, SEI, Ro13
𝜆1 , 𝜆3 , CCC,
Ro13

ویژگیهای

تجزیههای هد

اصلی

Beta, Delta, Gamma, H, (1-H)A, (1H) (1-A), [Free] OB
Alpha, Beta, HA, (1-H)A, [Free] DB,
[Yama] OB
Alpha, H, H (1-A), [Free] DB,
[Van] OB, [Yama] OB, [An] OB
Beta, HA, [Yama] V,
[An] V
Alpha, Delta, A, (1-H)(1-A),
[An] OB, [An] V

T12, T22

PQ_CTLR_L

C22

PQ_CTLR_R
PQ_DCP_L

C13, C22

PQ_DCP_R

C33, T12, T22

PQ_pi/4
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همــانطوركــه از جــداول ( 1و  )5مشــاهده م ـیشــود،
تلفیق مدهای  CPنتایج بهتری را در فرآیند طبقهبندی
برای اكثر كالسها و نیز بهصورت كلی فـراهم مـیكنـد
(مقادیر سایه زده شده را ببینید) .همچنین با توجـه بـه
جــدول ( )5مــی تــوان مشــاهده كــرد كــه دقــتهــای
بهدست آمده از روش پیشـنهادی ،گـاهی از دقـتهـای
طبقهبندی بهدست آمده توسط مد  FPنیز بهتر خواهـد
بــود .ایــن موضــوع را مــیتــوان بــا مقایســه نتــایج
بهدست آمده در مقاله [ ]6نیز مشاهده كرد .شـکل ()1
ایـــن مقایســـه را بـــرای كـــالسهـــای مختلـــف و
به صورت كمی نشان میدهد.
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جدول  :7دقتهای طبقهبندی حاصل از روش  SVMبا استفاده از مدهای  PQو  ،FPو نیز روش ( GA_SVMبرحسب درصد).

منطقه

صنوبر

کاج

شهری

سیاه

سفید

51/96

95/10

500

11/06

51/52

15/16

60/19

52/58

26/62

500

51/05

58/10

15/16

51/01

PQ_CTLR_R

51
51/95

96/15

500

11/11

51/11

18/51

15/81

PQ_DCP_L

28/09

500

19/19

51/05

11/26

50/05

PQ_DCP_R

28/18

91/08

500

29/25

51/91

18/10

56/11

PQ_pi/4

21/01

91/55

500

96/56

51/59

11/60

52/50

FP

21/05

95/68

500

92/52

59/98

19/60

58/11

PQ_GA_SVM

دقت کلی

پوششهای
گیاهی

رودخانه

همانگونه كه در نمودار شـکل ( )1مشـاهده مـیشـود،
دقتهای طبقهبندی بهدست آمـده از روش پیشـنهادی
برای اكثر كالسها و نیز بهصورت كلی ،به مراتب بیشتر
از دقتهای بهدست آمده با استفاده از روشهای بهكـار
گرفته شده در مقاله [ ]6میباشد .در ضمن همـانطـور
كه مشاهده میشود ،دقت بهدسـت آمـده بـرای كـالس
"كاج سفید" با استفاده از روش پیشنهادی این تحقیـق،
پایینتر از دقـت بـهدسـت آمـده بـرای همـین كـالس
بهوسیله روشهای اتخاذ شـده در مقالـه مـذكور اسـت.

بلوط قرمز

مد/روش
PQ_CTLR_L

شاید بتوان این موضوع را ناشـی از انتخـاب بسـیار كـم
تعداد دادههای آموزشی برای این كالس در این تحقیـق
( 101نمونــه آموزشــی) نســبت بــه كــار انجــام شــده
در منبـــع [ 5815( ]6نمونـــه آموزشـــی) دانســـت.
چراكه این موضوع سـبب مـیشـود تـا در طبقـهبنـدی
به روش  ،SVMدادهها بهخوبی آموزش ندیده و درنتیجه
دقت طبقهبندی كاهش یابد.
] [ Downloaded from jgit.kntu.ac.ir on 2023-01-10
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 -0نتیجهگیری
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در ایــن تحقیــق ،روشــی جهــت بهبــود در دقــتهــای
طبقه بندی حاصل از مدهای  CPپیشنهاد شد و نتـایج،
كارایی و عملکرد موثر روش پیشـنهادی را اثبـات كـرد.
اگرچــــه دادههــــای  CPهمیشــــه دارای اطالعــــات
پالریمتریک كمتری نسـبت بـه دادههـای  FPهسـتند،
ولـی بــهدلیــل دارا بــودن چنــدین مزیــت مهــم نســبت
به دیگر سیستمهای چندپالریزاسیون  ،SARهنگامیكه
منابع سیستمهـای پالریمتریـک محـدود هسـتند و یـا
در دســترس نیســتند ،مــیتواننــد یــک اســتراتژی
موثر باشند .همچنین بـا تلفیـق ایـن دادههـا در سـطح
ویژگـیهــای پالریمتریـک مـیتـوان بــه نتـایج بهتــری
دست یافت .این نوع تلفیـق امکـانپـذیر اسـت چراكـه
در حال حاضر حداقل سه ماهواره كه قابلیـت اخـذ داده
در مــد  CPرا دارنــد ،در مــدار قــرار داشــته و یــا در
آینــدهای نزدیــک بــه فضــا پرتــاب خواهنــد شــد.
این ماهواره ها شـامل مـاهواره تصـویربرداری راداری5-
هنـــــــدی ( ،1)RISAT-1مـــــــاهواره پیشـــــــرفته
مشــاهدهگــر زمــین 8-ژاپنــی ( 2)ALOS-2و مــاهواره
ماموریــت صــورت فلکــی رادارســت كانــادایی (3)RCM
میشوند.

Radar Imaging Satellite
Advanced Land Observing Satellite
3 RADARSAT Constellation Mission
2
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Abstract

Recently, a new mode is proposed in Dual Polarimetry (DP) imaging systems that is called Compact
Polarimetry (CP) which has several important advantages in comparison with Full Polarimetry (FP) such as
reduction ability in complexity, cost, mass, and data rate of a Synthetic Aperture RADAR (SAR) system.

Despite these advantages, the CP mode, compared to the FP mode, still achieves less information to be
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extracted from targets. Therefore, accuracies of classification obtained from CP data are lower than those
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obtained from FP data. In this paper, a new method is proposed to improve the results of classification obtaind
by using CP data. For this propose, two ways are considered. First, the CP modes simulated by RADARSAT-2
FP mode, and second, Pseudo Quad Polarimetry (PQ) modes reconstructed by exploited CP modes are
combine in the extracted polarimetric feature level. Results of this study show that this combination can be
increase the classification accuracies.
Key words: Compact Polarimetry, Combination in Feature Level, Classification.

Correspondence Address : No. 1346, Vali-Asr Street, Mirdamad, Crossing, Photogrammetry & Remote Sensing Department, Faculty of Geomatics
Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
Tel : +98 912 5170838
Email: a.aghabalaei@mail.knut.ac.ir

1

