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 چکیذٌ :
 هٌظَستِ ّادادُی ایي تٌذعثقِاػتفادُ ؿًَذ ٍ  تَاًٌذیههٌثغ هْوی اص اعالػات تشای پایؾ ػغح صهیي  ػٌَاىتِ اصدٍسػٌجؾی ّادادُ

ی تٌذعثقِی هتٌَع ٍ تؼیاسی تشای ّاسٍؽی کاستشی ٍ پَؿؾ صهیي اص اّویت تؼیاس تاالیی تشخَسداس اػت. ّاًقـِدػتیاتی تِ 

ٍیظگی  ػٌَاىتِی گًَاگًَی پاساهتشّااص  ّاآىاص  ّشکذامکِ  اًذؿذُ( اسائِ SARهجاصی ) یسٍصًِپالسیوتشی ػٌجٌذُ ّای ساداس تا  یّادادُ

ٍ  ؿًَذیهی هختلف تا یکذیگش هقایؼِ کٌٌذُی تٌذعثقِ. دس ایي تحقیق چْاس کٌٌذیهی اػتفادُ تٌذ عثقِدس فشآیٌذ  ضکٌٌذُیهتوا

ی تٌذعثقِی پالسیوتشی دس فشآیٌذ ّاِیپایک ٍیظگی ٍاتؼتِ تِ  ػٌَاىتِ( Spanاص ػاسضِ ) ؿذُپشاکٌذُاًشطی کل  شیتأث تیدسًْا

فضایؾ ی پالسیوتشی چْاسگاًِ هَسد تشسػی قشاس هی گیشد. ًتایج تذػت آهذُ حاکی اص اّاِیپاتشداس پـتیثاى تِ ّوشاُ  هاؿیي

ی کٌٌذُ ٍیـاست تٌذعثقِِ ؿذُ اػت. ّوچٌیي تِ ػایش ٍیظگی ّا اضاف Span% دس حالتی ّؼتٌذ کِ ٍیظگی 5تٌذی تِ هیضاى عثقِ دقت

 ّا ػول ًوَدُ اػت.کٌٌذُی تٌذ عثقِ%، تا اختالف صیادی تْتش اص ػایش 90تا دقت کلی 
 

 span، عثقِ تٌذی، پالسیوتشی، SARػٌجؾ اص دٍس،   َای کلیذی :ياطٌ
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 مقذمٍ -1

 هیاى اص. تاؿذ هی دٍسی اص ػٌجؾ تلاٍیش تٌذی عثقِ صهیي، ػغح اص پَؿـی ّای ًقـِ تْیِ هتذاٍل ّای سٍؽ اص یکی

، کِ آًرشا  جَی ؿشایظ ٍ خَسؿیذ ًَس تِ ٍاتؼتگی ػذم دلیل تِ هجاصی سٍصًِ ساداس ّای دادُ اص اػتفادُ هختلف، ّای دادُ

 تلراٍیش  هاّیرت ِ اػرت.  تَجر  هرَسد  تؼیاسقادس هی ػاصد تا دس ّش صهاى ٍ ّش ؿشایظ آب ٍ َّایی اخز دادُ اًجام دّذ، 

ِ  سا تلاٍیش ایي، هختلف کاًال چْاس دس پالسیوتشی اعالػات ّوچٌیي ٍ هایکشٍٍیَ اهَاج اص اػتفادُ تشهثٌای پالسیوتشی  تر

 .هی کٌذ حؼاع ّذف فیضیک ٍ ٌّذػِ

تِ عَس کلی سٍؽ ّای عثقِ تٌذی سا هی تَاى تِ دٍ دػتِ ی فیضیکی ٍ آهاسی تقؼین ًورَد. سٍؽ ّرای آهراسی ه رل     

عثقرِ تٌرذی سا اًجرام هری دٌّرذ.       یک تَصیغ آهاسی خاف تشای دادُ ّا دس ًظش هی گیشًذ ٍ ػپغ [1] 1ٍیـاستسٍؽ 

هقاتل، سٍؽ ّای فیضیکی خلَكیات فیضیکی ػاسضِ ٍ ػٌجٌذُ سا دس ًظرش گشفترِ ٍ ترا دسف هفْرَم تراثیش هتقاترل        دس

ػٌجٌذُ ٍ ػاسضِ، ػؼی دس ؿٌاخت ٍ عثقِ تٌذی تلَیش هی کٌٌذ. دس ػرٌجؾ اص دٍس ساداسی، ؿرٌاخت هکراًیضم ّرای     

ضِ ٍ عثقِ تٌذی آى هری ؿرَد. اص جولرِ    هختلف تاصپشاکٌؾ دس ػغح تلَیش هٌجش تِ ؿٌاخت ٍیظگی ّای فیضیکی ػاس

اؿراسُ ًورَد کرِ     H/A/αپایِ ای تشیي سٍؽ ّای عثقِ تٌرذی فیضیکری هری ترَاى ترِ عثقرِ تٌرذی ًظراست ًـرذُ ی          

ًاحیرِ   9ی، تلرَیش سا ترِ   ٍیظگری ترش هثٌرای اعالػرات تری ًظوری، ًرَع پرشاکٌؾ تاصگـرتی ٍ ًاّوؼراًگشد           فضای دس

 کٌذ. هی تقؼین

  (SVM) 2، ٍیـراست، هاؿریي ّرای ترشداس پـرتیثاى     H/A/αخَاّین چْاس عثقِ تٌذی کٌٌذُ ی دس ایي تحقیق اتتذا هی 

( سا Spanسا تا یکذیگش هقایؼِ کشدُ ٍ ػپغ تاثیش اًشطی کرل هرَج تاصگـرتی )    (SMBD) 3ٍ تجضیِ پشاکٌؾ پایِ [3, 2]

 اسصیاتی ٍ تشسػی کٌین. HH ،HV ،VH  ٍVVدس کٌاس چْاس پایِ ی پالسیوتشی  SVMتشسٍی دقت سٍؽ 

 مًاد ي سيش َا -2

 دادٌ َا -2-1

، هشتَط تِ ؿْش ػاًفشاًؼیؼکَ 2008دس آٍسیل ػال  Cاخز ؿذُ دس تاًذ  24-دادُ هَسد اػتفادُ تلَیش هاَّاسُ ساداسػت

ع ػورذُ جٌگرل، ؿرْشی، ٍ دسیرا     اػت کِ تِ كَست پالسیوتشی کاهل اسائِ ؿذُ اػت. هٌغقِ هرَسد ًظرش اص ػرِ کرال    

ّرای ساداس   ارب اص پالسیوترشی الرف( تخـری اص هٌغقرِ هغالؼراتی سا ترِ كرَست تلرَیش کر        -1ؿذُ اػت. ؿکل ) تـکیل

 دّذ. هی ًـاى

 

 

 

 

 

 ب   الف 

 الف( تصًیش تشکیة کارب پالسیمتشی اص مىطقٍ مطالؼاتی، ب( تصًیش گًگل اسث مىطقٍ مطالؼاتی -1شکل 

                                                 
1
 Wishart 

2
 Support Vector Machine  

3
 Scattering Model Based Decomposition  

4
 Radarsat-2 
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 …استفاده از  ریتاث یو بررس یمتریپالر یداده ها یبندطبقه

 ی، محمودرضا صاحبیاحمد یعل دیس

 ی پالسیمتشی دادٌَای  يیظگی -2-2

( ٍیظگی ّایی کِ تِ عَس هؼتقین اص 1ٍیظگی ّای تلَیش پالسیوتشی سا هی تَاى تِ ػِ دػتِ تقؼین کشد کِ ػثاستٌذ اص 

 .SAR [4]( تفکیک کٌٌذُ ّای 3( ٍیظگی ّای حاكل اص الگَسیتن تجضیِ ّذف، ٍ 2دػت هی آیٌذ، ِ دادُ ی اكلی ت

 يیظگی َای اصلی -2-2-1

اػاػی تشیي هٌثغ اعالػاتی دادُ ّای ػٌجؾ اص دٍس ساداسی هاتشیغ پشاکٌذگی دادُ ّاػت کِ تِ اصای ّش پیکؼل یک 

 :[5]تا دسایِ ّای هختلظ اػت ٍ تِ كَست صیش اص تشکیة پایِ ّای پالسیوتشی تـکیل هی ؿَد  2*2هاتشیغ 

[ ]                 (1ساتغِ )  [
      
      

]   

گیشًرذ. ایري هراتشیغ     اص کاستشد ّا تا فشم تشاتشی آًتي ّای فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ هاتشیغ سا هتقاسى دس ًظش هری دس تشخی 

ی سا اص آى اػررتخشاج ًوررَد.  اعالػررات جرراهؼی سا دس اختیرراس قررشاس هرری دّررذ ٍ هرری تررَاى ٍیظگرری ّررای تؼرریاس       

ّرایی ّؼرتٌذ کرِ اص     ص ٍیظگری ًـراى دادُ هری ؿرًَذ ا    C  ٍTکِ ترِ تشتیرة ترا     2ٍ ّوذٍػی 1کٍَاسیاًغ ّای هاتشیغ

 :[7, 6]پشاکٌذگی اػتخشاج هی ؿًَذ. ایي هاتشیغ ّا تِ كَست صیش تؼشیف هی ؿًَذ  هاتشیغ
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این  اػتفادُ کشدُ C4اػت، اص هاتشیغ  HH ،HV ،VH  ٍVVاص آًجا کِ دس ایي تحقیق ّذف اػتفادُ اص پالسیوتشی ّای 

 ا دس ّش کذام اص پالسیوتشی ّای رکش ؿذُ اؿاسُ هی کٌٌذ.کِ دس آى ػٌاكش سٍی قغش اكلی هؼتقیوا تِ اًشطی ّ

 3يیظگی َای تجضیٍ ی َذف -2-2-2

الگَسیتن ّای تجضیِ ّذف تِ تشسػی ٍ تفؼیش فشآیٌذ پشاکٌؾ ٍ اعالػات فیضیکری هَجرَد دس آى هری پشداصًرذ ٍ ترذیي      

ه رال دس ؿرْشّا ترِ دلیرل ٍجرَد      تشتیة تشای ّش پیکؼل تلَیش یک هکاًیضم تاصگـتی غالة هـخق هی کٌٌذ. ترشای  

تراج پَؿرؾ دسختراى ٍ تاصگـرت اص      ػاختواى ّا هکاًیضم حاكل دٍ تاصگـتی ٍ دس جٌگل ّا ترِ دلیرل ًفرَر هرَج دس    

 دسخت، هکاًیضم غالة حجوی هی تاؿذ. کل

SAR یَا کىىذٌ تفکیک -2-2-3
4 

تِ ػٌَاى ؿاخق تشای توییض اًَاع ػغَح یا پَؿؾ ّای صهیي اػرتخشاج ؿرذُ    SARکویت ّای هختلفی اص دادُ ّای 

اػت. اص جولِ ایي تفکیک کٌٌذُ ّا هی تَاى تِ تَاى کل، پالسیضاػیَى کؼشی، حذاقل ٍ حذاک ش دسجِ ی پالسیضاػیَى، 

                                                 
1
 Covariance 

2
 Coherence 

3
 Decomposition Features 

4
 SAR Discriminators 
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، کرِ هجورَع کرل    Spanحذاک ش ٍ حذاقل ؿذت کل پشاکٌذُ ؿذُ ٍ ضشایة ٍاتؼتگی اؿاسُ کشد. ّوچٌیي تٌا تِ تؼشیف 

ّررای قغررش اكررلی  ت جوررغ دسایررِاػررت کررِ تررِ كررَس SARاًررشطی تاصگـررتی اػررت، اص جولررِ تفکیررک کٌٌررذُ ّررای 

 :[8, 7]کٍَاسیاًغ تِ ؿکل صیش تؼشیف هی ؿَد  هاتشیغ

|   |                     (5ساتغِ )
   |   |

   |   |
   |   |

   

 تحج ي تشسسی وتایج -4 

   H/A/αlphaطثقٍ تىذی  -4-1

( هی تَاًرذ تلرَیش سا ترِ هکراًیضم ّرای      Tتش اػاع آًالیض تشداس ٍیظُ ٍ هقادیش ٍیظُ هاتشیغ ّوذٍػی ) H/A/αتجضیِ ی 

یي تٌْرا تراتغ ؿرشایظ فیضیکری     پشاکٌؾ گًَاگَى تقؼین کٌذ. ایري سٍؽ ترِ فشضریات آهراسی پایثٌرذی ًرذاسد ٍ تٌراتشا       

( ًرَع پرشاکٌؾ   2( تری ًظوری،   1ذُ اػتخشاج هی ؿًَذ ػثاستٌذ اص اػت. پاساهتش ّای اكلی کِ دس ایي تجضیِ کٌٌ هؼالِ

( 2هکراًیضم کرِ دس ؿرکل )    9تلَیش سا ترِ   H  ٍαتشاػاع دٍ پاساهتش  H/A/α( ًاّوؼاًگشدی. عثقِ تٌذی 3تاصگـتی ٍ 

کررالع دس تلررَیش دس ًظررش  3. اص آًجررایی کررِ دس ایرري تحقیررق تٌْررا [9, 6]ًـرراى دادُ ؿررذُ اػررت تقؼررین هرری کٌررذ 

ّای هـتشف هشتَط ترِ یرک    اًذ، هی تایؼت تشخی اص ایي هکاًیضم ّا تا یکذیگش تلفیق ؿًَذ، چشا کِ هکاًیضم ؿذُ گشفتِ

 ّؼتٌذ. کالع کلی

 
 .]6[. َش شماسٌ مکان سخذاد مکاویضم مشتًطٍ دس ومًداس سا وشان می دَذ αي  Hومًداس شاخص مکاویضم َای پشاکىذگی  :2شکل 

( هـخق هی ؿَد، تا افضایؾ آًتشٍپی )تی ًظوی( تؼذاد کالع ّای قاتل تـخیق کاّؾ هری  2ّواًغَس کِ اص ؿکل )

یاتذ کِ ایي یک اهش تذیْی اػت. حذ آػتاًِ ّای هـخق ؿذُ تشسٍی تلَیش تِ كرَست ػورَهی ٍ ترش اػراع هکراًیضم      

یري عثقرِ تٌرذی قرادس اػرت      ًیؼتٌذ. تٌاتشایي ا ّای ؿٌاختِ ؿذُ اًتخاب ؿذُ اًذ ٍ ٍاتؼتِ تِ ًَع تلَیش اًتخاب ؿذُ

ضم پشاکٌـری ٍ هیرضاى آًرشا ترشای     كَست ًظاست ًـذُ تلَیش سا پیکؼل تِ پیکؼل هَسد تشسػی قشاس دادُ ٍ ًَع هکراًی  تِ

 رکش ؿذُ اػت. (1)دس جذٍل  H/A/αدقت عثقِ تٌذی  ( تذػت آٍسد.3پیکؼل ّواًٌذ ؿکل ) ّش

 

 

 

 

 ج    ب   الف 

 (، ي ج( تصًیش وشان دَىذٌ آوتشيپیAالف( تصًیش حاصل اص تجضیٍ َذف ي مقادیش واَمساوگشدی، ب( آویضيتشيپی ) -3شکل 
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 …استفاده از  ریتاث یو بررس یمتریپالر یداده ها یبندطبقه

 ی، محمودرضا صاحبیاحمد یعل دیس

ب( -4الرف(. دس ؿرکل )  -4اًرذ )ؿرکل   تشای هٌغقِ هغالؼاتی تشػین ؿرذُ   H  ٍαًوَداس سخذاد ًوًَِ ّا تشسٍی كفحِ 

د ًظرش  تذػت آهذُ اًذ کِ دس اداهِ ترا تلفیرق ایري ؿرؾ خَؿرِ ترِ ػرِ کرالع هرَس          H/A/αخَؿِ تشاػاع تجضیِ  6

 سػین. هی

 

 

 

 

 ب    الف 

 H/A/αالف( ومًداس سخذاد ومًوٍ َا دس فضای آوتشيپی ي واَمساوگشدی، ب( خًشٍ َای مشخص شذٌ تش اساع تجضیٍ  – 4شکل 

ب( ًیض -5هکاًیضم دس تلَیش ) 6خشاج ؿذُ اًذ. ایي هکاًیضم اص تلَیش اػت 6ب( هـخق اػت، -4ّواًغَس کِ دس ؿکل )

 الف( اػتخشاج ؿذُ اًذ.-5كَست تلَیش ) کالع تاقی هاًذُ تِ 3کاًیضم ّا، ؿًَذ. پغ اص تلفیق ه هـاّذُ هی

 

 

 

 

 ب    الف 

 H/A/αمکاویضم حاصل اص تجضیٍ  6 ،ب( مکاویضم َای تلفیق شذٌ الف( :5شکل 

 SMBCطثقٍ تىذی  -4-2

پایِ گزاسی ؿذُ اػت. ػِ هکراًیضم حجوری، دٍ تاصگـرتی ٍ     Freeman-Durdenایي عثقِ تٌذی تش اػاع تجضیِ ّذف 

Bragg  تخـی اص هفشٍضات ایي الگَسیتن ّؼتٌذ. یک فشم اػاػی دس ایي هذل تقاسى تاصتاتی اػت. ایي فشم کاسآهذی

هکراًیضم دػرتِ تٌرذی ؿرذُ اػرت کرِ        9تلَیش ترِ   الگَسیتن سا تِ هٌاعق كاف ٍ ّوَاس هحذٍد هی کٌذ. دس ایي هذل،

 ّواًٌذ حالت قثل تا تلفیق هکاًیضم ّا تِ کالع ّای کلی سػیذُ این.

 

 

 

 

 

 ج    ب   الف 

، َشکذام SMBCحاصل اص تجضیٍ  Braggالف( مکاویضم َای حجمی، ب( مکاویضم َای ديتشگشتی، ي ج( مکاویضم  :6شکل 

 سٍ مقذاس دس
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 ب    الف 

 .SMBCمکاویضم حاصل اص  9، ب( SMBCالف( سٍ کالع حاصل اص تلفیق مکاویضم َای  :7شکل 

 طثقٍ تىذی وظاست شذٌ ی يیشاست -4-3

ایي عثقِ تٌذی کٌٌذُ یک عثقِ تٌذی تیـتشیي ؿثاّت ًظاست ؿذُ اػت تا ایري تفراٍت کرِ دس آى اص تَصیرغ آهراسی      

 .[12ٍ  11، 10, 1]هختلظ ٍیـاست تشای هاتشیغ ّوذٍػی پالسیوتشی اػتفادُ ؿذُ اػت 

)               (6ساتغِ )
〈[ ]〉

[  ]
)   

    |〈[ ]〉|         ([  ]
   〈[ ]〉)

 
 (   )
   ( )  (     )|[  ]| 

 

ّش کالع تا هاتشیغ ّوذٍػی خَدؽ ؿٌاختِ هی ؿَد کِ اص عشیق دادُ ّای آهَصؿری ّرش کرالع تخوریي صدُ هری      

، یک هاتشیغ ّوذٍػی هیاًگیي تِ ّش کرالع اختلراف دادُ هری ؿرَد.     1ؿَد. عثق عثقِ تٌذی تیـتشیي ؿثاّت تیض

 ٍیـاست سا ًوایؾ هی دّذ.( ًتیجِ عثقِ تٌذی تا اػتفادُ اص هذل 8ؿکل )

 

 

 

 ب    الف 

تىذی  الف( ومًوٍ َای آمًصشی اخز شذٌ اص سطح تصًیش تشای طثقٍ تىذی وظاست شذٌ يیشاست، ب( وتیجٍ طثقٍ -8شکل 

 يیشاست

 SVMطثقٍ تىذی  -4-4

ّرای آهَصؿری   ّای پالسیوتشی تِ ػٌَاى ٍیظگی ّا اػرتفادُ ؿرذُ اػرت ٍ ًوًَرِ      اص پایِ SVMتشای اًجام عثقِ تٌذی 

( 9ادُ ؿررذُ اًررذ. ؿررکل )اػرتفادُ ؿررذُ دس عثقررِ تٌرذی ٍیـرراست، ػیٌررا تررشای هحاػرثِ تررشداس ّررای پـررتیثاى اػرتف    

 اػت. SVMتٌذی  عثقِ ًتیجِ

 دقت طثقٍ تىذی کىىذٌ َای گًواگًن تشای َش کالع ي تٍ صًست کلی :1جذيل 

SVM 
Supervised 

Wishart 
SMBC HAα  

 جٌگل 69.21% 83.21% 94.01% 67.98%

 آب 99.94% 99.98% 99.74% 98.94%

 ؿْش 48.13% 80.80% 78.78% % 60.75

 هجوَع 72.42% 87.99% 98.84% 75.89%

                                                 
1
 Bayesian 
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72.42% 

87.99% 90.84% 

75.89% 
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HAα SMBC Wishart SVM

 Overall Accuracyمقایسٍ 

 مجمًع

0.00%

20.00%

40.00%
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80.00%

100.00%

120.00%

 شُش آب جىگل

 ومًداس مقایسٍ دقت طثقٍ تىذی کىىذٌ َا

HAα SMBC Wishart SVM

 
 SVMطثقٍ تىذی  : 9شکل 

ًرذ. کرالع آب ترِ دلیرل داؿرتي      ( دقت ّای عثقِ تٌذی کٌٌذُ ّای گًَاگَى تا یکرذیگش هقایؼرِ ؿرذُ ا   1دس جذٍل )

(. (1)ٍ جرذٍل   (ب-10)ّای تاسص فیضیکی دس تواهی عثقِ تٌذی کٌٌذُ ّا تاالتشیي دقت سا داؿتِ اػرت )ؿرکل    ٍیظگی

الرف( ًیرض دیرذُ هری ؿرَد کرِ عثقرِ تٌرذی کٌٌرذُ ٍیـراست تراالتشیي دقرت سا             -10ّوچٌیي عثرق ًورَداس ؿرکل )   

 اػت. آٍسدُ دػتِ ت

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 ب      الف 

الف( مقایسٍ دقت کلی چُاس طثقٍ تىذی کىىذٌ گًواگًن ، ب( مقایسٍ دقت طثقٍ تىذی کىىذٌ َای گًواگًن دس سٍ  :18شکل 

 کالع شُشی، آب ي جىگل

ب( هـخق اػت، دقت کالع آب اص ػایش کالع ّا تراالتش اػرت ٍ ایري ترِ دلیرل هکراًیضم       -10ّواًغَس کِ اص ؿکل )

ذی کٌٌذُ ّرا ترا آى هری تاؿرذ. کرالع ؿرْشی ٍ جٌگرل چرَى اص دٍ         هـخق ٍ یکٌَاخت آب ٍ سفتاس یکؼاى عثقِ تٌ

هری دٌّرذ ٍ ایري اهرش ػرثة       هکاًیضم هخلَط حجوری ٍ دٍ تشگـرتی تشخَسداسًرذ سفتراس ّرای تؼضرا هـراتْی ًـراى        

 آًْا ؿذُ اػت. دقت کاّؾ

 دس طثقٍ تىذی دادٌ َای پالسیمتشی Spanتشسسی تاحیش استفادٌ اص يیظگی  -4-5

( تشای آًْا تشسػری  SVMحالت هختلف دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ٍ دقت یک عثقِ تٌذی کٌٌذُ ثاتت ) 5دس ایي قؼوت 

( توراهی حالرت ّرای ترذٍى/ ترا      11ٍ جذٍل دقت ّا دس اداهرِ آهرذُ اًرذ. ؿرکل )     SVMؿذُ اػت. ًتایج عثقِ تٌذی 

 ّذ. ش پایِ ّای پالسیوتشی سا ًـاى هیتِ ػای Spanکشدى  اضافِ
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 ومًداس دقت َای َش کالع دس َش حالت
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 دقت کل

 ومًداس دقت َای کلی تشای َش حالت

HH-HV-VH-VV HH-HV-VH-Span

HV-VH-VV-Span HH-VH-VV-Span

HH-HV-VV-Span HH-HV-VH-VV-Span

   
 ج ب الف

   
 ج ث ت

، HH-HV-VH-VV، ت( HH-HV-VH-VV-Span، ج( HH-HV-VV-Span، ب( HH-VV-VH-Spanالف(  :11شکل 

 .VV-VH-HV-Span، ج( HH-HV-VH-Spanث( 

 SVMتٍ پایٍ َای پالسیمتشی ي طثقٍ تىذی آوُا تًسط  spanدقت َای تذست آمذٌ حاصل اص اضافٍ کشدن  :2جذيل 

HH-HV-

VH-VV 

HH-

HV-

VH-

Span 

HV-

VH-

VV-

Span 

HH-

VH-

VV-

Span 

HH-

HV-

VV-

Span 

HH-HV-

VH-VV-

Span 
 

 آب 95.62% 98.23% 96.02% 96.29% 98.40% 98.25%
دقررت 

 کالع
 ؿْش 62.68% 56.87% 58.01% 51.54% 58.96% 53.74%

 جٌگل 71.33% 66.33% 71.57% 74.09% 66.49% 67.34%

 دقت کل 76.54% 73.81% 75.2% 73.97% 71.95% 73.11%
 

 

 

 

 

 

 

 

 ب    الف 

الف( مقایسٍ دقت کالع َای سٍ گاوٍ تا یکذیگش دس َشیک اص سيش َا، ب( مقایسٍ دقت کلی دس حالت َای گًواگًن تا  :12شکل 

 یکذیگش
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 وتیجٍ گیشی -5

ِ    اًؼیؼکَ هشتَط تِ ؿْش ػاًفش SARدادُ هَسد اػتفادُ دس ایي تحقیق تلَیش  تٌرذی کٌٌرذُ    ترَد. دس اتترذا چْراس عثقر

%( 90.84( تا یکذیگش هقایؼِ ؿذًذ ٍ دس حالت ّای یکؼاى تاالتشیي دقرت ) SVM ،SMBC  ٍH/A/αهختلف )ٍیـاست، 

حالرت   6( ٍ تا ًوًَِ ّای آهَصؿری یکؼراى،   SVMتشای ٍیـاست حاكل ؿذ. ػپغ تشای یک عثقِ تٌذی کٌٌذُ ثاتت )

 Spanًذ. حالت ّای گًَاگَى تشکیة ّرای هختلرف اص پایرِ ّرای پالسیوترشی ٍ ٍیظگری       گًَاگَى تا یکذیگش هقایؼِ ؿذ

ّرا   ؿرَد، دقرت کلری دس حرالتی کرِ اص توراهی ٍیظگری        ب( هـاّذُ هی-12ًغَس کِ دس ؿکل )تَدًذ. ّوا SARتلاٍیش 

 HV  ٍVHٍ ٍیظگری  تاؿذ. پاییي تشیي دقت هشتَط تِ صهاًی اػت کرِ اص د  ّا هی فادُ ؿذُ اػت تیـتش اص ػایش حالتاػت

اػتفادُ ًـذُ اػت؛ ٍ ایي تذاى دلیل اػت کِ دٍ ٍیظگری رکرش ؿرذُ ترا یکرذیگش       VVّوضهاى اػتفادُ ؿذُ اػت اها اص 

 ّوثؼتگی تِ ؿذت تاالیی داسًذ ٍ گَیی تٌْا اص یک ٍیظگی اػتفادُ ؿذُ اػت.
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