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فهیمه زائری*  ،1میثم داودآبادی فراهانی

تاریخ دریافت۱۴۰۰ /۰۴ /۱6 :
چکیده

تاریخ پذیرش۱۴۰۰ /۰6/۲۸ :

تصاویر راداری کاربردهای های فراوان و مزیت های بیشتری نسبت به تصاویر نوری دارند ولی به
خاطر ساختار همدوس سیستم های آن دارای نویزی بنام اسپکل می باشند که در کیفیت و ساختار
این تصاویر اثر منفی دارد که باید آن را کاهش داد .روش هایی براساس تبدیالت چندتجزیه ای
مانند موجک با آست انه گذاری های مختلف می تواند مورد بررسی و استفاده قرار بگیرد دراین مقاله
از روش های آستانه گذاری نرم و سخت با دور روش محاسبه واریانس نویز استفاده شده است که
با استفاده واریانس نویزبا استفاده ازمحاسبه نرم )  (Normدر ضرایب اولین سطح تجزیه و محاسبه
واریانس نویز به روش دوهونو براساس تنها میانه در اولین زیر سطح تجزیه بررسی گردیده است.
باتوجه به معیارهای ارزیابی نسبت پیک به سیگنال نویز و شباهت ساختاری نتایج نشان دهنده
کارایی باالی محاسبه واریانس نویز برحسب نرم می باشد با بهبود حدود  ۰/۳۷۰درتصویر بارابارا و
 ۰/۸۲۱در تصویر لنا برای آستانه گذاری نرم با تبدیل موجک سیملت  ۴را داشته است.

واژگان کلیدی :موجک ،آستانه گذاری نرم و سخت ،رادار.

 ۱دانشجوی کارشناسی ارشد نقشه برداری گرایش سنجش ازدور آموزش عالی حکمت
 ۲استادیار موسسه آموزش عالی حکمت قم

شماره / 7تابستان  / 1400ص 18 –24

محاسبه واریانس نویز با استفاده ازنرم) (Normدر کاهش نویز اسپکل
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مقدمه
سنجش از دور راداری از قابلیت دری افت تصاویر در شب و روز و درهر شرایط آب و هوایی را دارا می باشد .همچنین قدرت
نفوذ در اجسام و محیط مختلف مانند شاخ و برگ درختان و نفوذ بین درختان انبوه تا رسیدن به سطح زمین از عمده دالیل
برتری آن نسبت به سنجش از دور نوری است.
سنجنده های رادار با ارسال و دری افت پالس هایی به سطح زمین در دامنه و فاز های مختلف تصاویر راداری را تشکیل
می دهند .اختالف در فاز های دریافتی باعث ایجاد نویزی ساختاری در تصاویر به نام اسپکل می شود .اسپکل بر روی کیفیت
و استخراج اطالعات اثرات مستقیمی دارد که باعث کاهش کیفیت این تصاویر است .برای کاهش اثر اسپکل دو روش عمده
وجود دارد:
 -۱دید چند منظری
 -۲فیلترینگ
روش پردازش دید چند منظری در هنگام تشکیل تصاویر بر روی تصاویر اعمال می شود بدین صورت که با تقسیم منطقه
به بخش های کوچکتر از منطقه تصویر برداشته می شود و در نهایت با درکنار هم قرار دادن این تصاویر و یک میانگین گیری
بر روی تصویر کل ،به تصویر کامل با نویز کاهش یافته ایجادمی شود .این روش کیفیت و مطلوبی ندارد و سعی می شود تصاویر
راداری بعد از در یافت پردازش و نویز آن کاهش یابد.
روش های فیلترینگ بر اساس روش های مختلفی انجام می شود استفاده ا ز فیلتر های مکانی و فیلترینگ بر اساس
تبدالت چند تجزیه ای می تواند انجام بگیرد .برای روش های فیلتر های مکانی از فیلتر های لی ،کوان ،لی بهبود یافته و گاما
می توان نام برد .روش هایی عمده فیلتر های مکانی براساس محاسبه واریانس و میانگین بر روی همسایگی های مختلف بر
روی تصویر می باشد .فیلتر های مکانی در مناطق همگن دارای کارائی خوبی هستند .نادر نژاد و شریف زاده با استفاده
ازمعادالت انتشار و تبدیل تصویر پیکسلی به تصاویر پیکسونی توانستند به نتایج خوبی دست پیدا کنند( .نادر نژاد ،شریف زاده-
 Huan Gu ) ۸۷و همکاران ب ا تبدیل استفاده از تبدیل موجک با آستانه گذاری سخت بر روی تصاویر راداری تحقیقی انجام
دادند(  ) ۲۰۰۸ -Huan Guموسوی و همکاران با استفاده از فیلتر های مختلف میانگین و لی بهبود یافته با بررسی مناطق
همگن در روی تصاویر و اعمال این فیلتر ها بر روی آن به نتایج مطلوبی رسیدند( .موسوی ،امینی و مقصودی .) ۹۴ -ذاکری در
کاهش اسپکل به روش های تبدیالت چند مقیاسی تحقیقا زیادی انجام داده است درباره ابتدا در تحقیقی با استفاده از تبدیالت
موجک از قبیل موجک هار ،سیملت مرتبه  ،۴موجک دابیچی مرتبه  ۴و کویفلت مرتبه  ۴که در یک سطح تجزیه کرده بود با
استفاده از آستانه گذاری نرم با حد آستانه های مختلف کارکرد موجک هار مطلوب تر از دیگر موجک ها ی دیگر بود در
تحقیقی دیگر با استفاده از تبدیالت کرولت با استانه گذاری نرم و سخت در مقایسه با موجک با آستانه گذاری نرم به کارایی
مطلوب تر تبدیل کرولت هم در آستانه گذاری نرم و سخت آن پی برد که در این آستانه گذاری ها هم نرم عملکرد مطلوبی
داشته است(ذاکری Singh ) ۹۴ -و همکارانش در تحقیقی با استفاده از تبدیل موجک و آستانه گذاری نرم و سخت با حد
آستانه ی مشخص دیگری به بررسی و تحقیق پرداختند (  .) ۲۰۱6-Singhفرهادیانی در تحقیقاتی به بررسی تبدیالت موجک
با استفاده از توزیع های اماری بر روی ضرایب پرداخت .وی با استفاده از توزیع الپالس و برآوردگر MAPبرای کاهش نویز
اسپکل از تصاویر استفاده نمود در این تحقیقات یکبار با استفاده از وابستگی های بین مقیاسی و درون مقیاسی این روش های
را بررسی نمود .وابستگی های بین مقیاسی به روشی گفته می شودکه یک والد و یک فرزند بین مقادیر داده در تصاویر در نظر
گرفته می شود و ضرایب را با توجه به این روابط محاسبه می کند که نتایج بهتری نسبت به حالت درون مقیاسی را دارا بوده
است(فرهادیانی  ۹۷ -و فرهادیانی  .) ۹۸ -فرهنگی و غفرانی با استفاده از موجک های دو درختی مختلط ،ایستاو جدائی پذیر و
آستانه گذاری آماری بیزین و بیس شرینک به کاهش نویز اسپکل پرداختند که نتیجه درمورد موجک دودرختی مختلط مناسب
تر بو ده است( .فرهنگی و غفرانی  .) ۹۷ -در تمام تحقیقاتی که در حوزه تبدیالت چند مقیاسه انجام گرفته است .مشخص
نمودن حد آستانه و نوع تابع آستانه گذاری برای کاهش اسپکل مهم می باشد .نتایج بسیار متفاوت در باانتخاب یک حد آستانه
ی متفاوت و چگونگی انتخاب آن در کاهش نویز اسپکل بیانگر حساسیت این موضوع می باشد.
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نویز اسپکل
سنجنده های راداری با ارسال پالس هایی از امواج الکترومغناطیس با دامنه و فاز های مشخص و دریافت باز پراکنش
های این امواج با دامنه و فازهای مشخص تصاویر را تشکیل می دهند در هنگاه دریافت باز پراکنش گر به خاطر ساختار
همدوس سنجنده های راداری اختالف فاز هایی ا یجاد می شود که در هم فاز بودن و سازنده بودن امواج رسیده باهم تصویر
روشن تر و در صورتی که این اختالفات ویرانگر و مخرب باشند تصویر بصورت پیکسل های تیره نمایان می شود که این ساختار
تیره و روشن دانه دانه ای ،اسپکل نام دارد .باتوجه به این نویز بصورتی تصادفی است می توان آن را با توزیع های آماری بیان
نمود.
اسپکل یک نویز ضربی است و بصورت زیر می توان بیان کرد:
)𝑦 I (x, y) = S (x, y ) × 𝜂𝑚 (𝑥,

که در این رابطه )𝑦  𝜂𝑚 (𝑥,نویز اسپکل ضرب شونده و )𝑦  𝑠(𝑥,تصویر بدون نویز است.
اسپکل درتصویر شدت تک منظر دارای توز یع نمایی است و در تصویر شدت  Lمنظر دارای توزیع گاما با میانگین واحد
و واریانس  ۱ / Lاست که دارای تابع توزیع چگالی احتمال بصورت زیر می باشد:

با جذر گرفتن از تصویر شدت تصویری حاصل می شود که جذر شدت (دامنه ) نامیده می شود .دامنه در تصویر تک
منظر از تابع توزیع رایلی تبعیت می کند و برای  Lمنظر دارای توزیع  χبا  ۲ Lدر جه آزادی است و تابع چگالی آن بصورت زیر
است:

با توجه به اینکه نویز اسپکل یک نویز ضرب شونده می باشد .برای استفاده از الگوریتم های مختلف باید این نویز را با
لگاریتم گیری به نویز جمع شونده تبدیل نمود و تابع چگالی آن نیز بشکل در می آید(:فرهادیانی ) ۹۷ -

تبدیل موجک
تبدیل موجک یک تبدیل چند رزولوشنه است که با عبور سیگنال از آن ،سیگنال را بصورت عبور از زیرباندهای فرکانس
باال و فرکانس پایین تجزیه می کند .با اعمال این تبدیل بر روی تصویر آنرا بصورت ضرایب جزئیات و تقریب تجزیه می کند.
برای این کار از بانک فیلترینگ در راستای سطر و ستون تجزیه می کند( .فرهادیانی  ) ۹۷ -با اعمال موجک بر روی تصویر به
ضرایب جزئیات آن دست پیدا می کنیم .که با دستکاری و اعمال روش های مختلف می توان تغییراتی را تصویر ایجاد کرد.
برای کاهش اسپکل از بر روی ضرایب حدآستانه می توان تعریف کرد و با توابع آستانه گذاری آن را روی تصویر بررسی کرد.

توابع آستانه گذاری
بر روی ضرایب موجک برای آستانه گذاری از توابع مختلفی می توان استفاده کرد که در زیر به سه نمونه از پرکاربردترین
این توابع پرداخته می شود:
تابع آستانه گذاری سخت:
تابع آستانه گذاری سخت اولین تابع آستانه گذاری است که بصورت زیر می باشد:
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𝑥𝑗 , |𝑥𝑗 | > 𝑡ℎ
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0, 𝑜𝑡ℎ

{ = 𝑗𝑥

تابع آستانه گذاری نرم
این تابع آستانه گذاری برای رفع محدودیت آستانه گذاری سخت ایجاد شدو بصورت زیر است:
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 )(𝑥𝑗 − 𝑡ℎ) , |𝑥𝑗 | > 𝑡ℎ
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 , 𝑜𝑡ℎ

{ = 𝑗𝑥

تابع آستانه گذاری هذلولی
با در نظر گرفتن حدآستانه به صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
| | )2
( 2
𝑥𝑗 = {𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 )√ 𝑥𝑗 − 𝑡ℎ , 𝑥𝑗 > 𝑡ℎ
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒0 , 𝑜𝑡ℎ

روش کار
در این مقاله باتوجه به روش مختلف بدست آوردن حدآستانه و توانایی استفاده از توابع آستانه مختلف به بررسی دو حد
آستانه متفاوت در توابع آستانه گذاری ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته است .ابتدا دو حد آستانه یکی با بدست اوردن واریانس
نویز محلی در زیر باند اولین تجزیه برحسب مربع ضرایب موجک در زیر باند  HHمحاسبه شد و در رابطه دونوهو و جانسون
قرارداده شد وواریانس نویز اول را را برحسب تخمینگر  MADو برآوردگر میانه محاسبه شد و در روش دوم با نوجه از محاسبات
نرم زیر باند  dو اختالف آن با مقدار اابتدایی  dبه روش زیر استفاده شده است.
𝑛

|||𝑑|| = √𝑑 × 𝑑 𝑇 = √∑{𝑑𝑖 | = √∑ ∑ |𝑑 2
1

وبا توجه به رابطه باال مقدار بدست آمده را از  dکم نموده ایم و در رابطه
𝜎𝑛= 1.3 ∗ Median|D|/0. 6745

قرار دادیم درنهایت حدآستانه ها با استفاده از رابطه زیر بدست آوردیم:
)𝑁( th = 𝜎𝑛 √2 log

منطقه مورد مطالعه در این مقاله از تصویر باربارا و لنا بعنوان تصویر آلوده به نویز اسپکل به میزان  ۰ /۰۰۸استفاده شده
است .برای اعمال آستانه گذاری و محاسبه حد های آستانه از نرم افزار متلب استفاده شده است .تصاویر زیر بعد از محاسبه
استانه ها و اعمال استانه گذاری سخت و نرم بدست آمده است.

مهندسی سنجش از دور و مدیریت اطالعات مکانی ایران ،شماره  ،7تابستان  ،1400ص 18 -24
ISSN: 2538-3663

http://www. Joas. ir

۱

۲

تصاویر لنا با استفاده از واریانس های نرم با شماره ۱و با واریانس نویزدوهونو با شماره  ۲در تبدیل موجک سیملت ۴و دابیجی 6
نشان داده شده است

۳

۴

تصاویر بابارا با استفاده از واریانس های نرم با شماره ۳و واریانس نویزدوهونو با شماره  ۴در تبدیل موجک سیملت ۴و دابیجی  6نشان
داده شده است
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دراین مقاله برای بررسی عملکرد الگوریتم ها عالوه بر هیستوگرام تصاویر ازشاخص های پیک نسبت سیگنال به نویز  ۳و
شباهت ساختاری  ۴استفاده شده است که نتایج بر روی تصاویر باربارا و لنا در جدول زیر آمده است:
آستانه گذاری نرم –
بامحاسبه واریانس نرم
نسبت پیک سیگنال به نویز

Barbara
,,db6

Barbara
, sym4

Lena
,db6

Lena
,sym4

۹۴۲۲/۲۷ ۸۳۸۳/۲۷ ۵۲۱۷/۲۷ ۵۳۹۷/۲۷

شباهت ساختاری

۷۵۱۲ /۰

۷۵۰6/۰

6۱۷۸ /۰

6۱۸۰ /۰

آستانه گذاری سخت -

Barbara
,,db6

Barbara
, sym4

Lena
,db6

Lena
,sym4

بامحاسبه واریانس نرم
نسبت پیک سیگنال به نویز

۷۹۷۳/۲۷ ۸۰۷۴/۲۷ ۴66۲/۲۷ ۵۳۹۷/۲۷

شباهت ساختاری

۷۵۱۲ /۰

۷۵۰۱ /۰

6۱6۷ /۰

استانه گذاری نرم – با محاسبه واریانس نویز دوهونو

Barbara
,,db6
۱۹۵۰/۲۷

Barbara
, sym4
۱۵۱۱/۲۷

Lena
Lena
,sym4
,db6
۲۱۰۹/۲۷ ۲۰۰۵/۲۷

شباهت ساختاری

۷۳6۵ /۰

۷۳۵۸ /۰

۵۹۰۸ /۰

۵۹۱۸ /۰

Barbara
,,db6
۱6۵۳/۲۷

Barbara
, sym4
۱۲۵۰/۲۷

Lena
,db6
۱۹۰۰/۲۷

Lena
,sym4
۱۱۵ /۲۷

۷۳6۰ /۰

۷۳6۸ /۰

۵۹۰۷ /۰

۵۹۱۰ /۰

نسبت پیک سیگنال به نویز

آستانه گذاری سخت با واریانس نویز دوهونو
نسبت پیک سیگنال به نویز
شباهت ساختاری

6۱6۵ /۰

نتایج و پیشنهاد ها
باتوجه به نتایج بدست آمده میزان شاخص های شباهت ساختاری و نسبت پیک سیگنال به نویز هر چه مقدار این شاخص
های باالتر باشد ،عملکرد الگوریتم بهتر است.
باتوجه به نتایج بدست آمده ،استفاده از محاسبه واریانس نویز برحسب نرم ( ) normنسبت به محاسبه اختالف میانه زیر
س طح اول با مقدار زیر سطح اول کاراتر بوده است و نتایج موثری تر را در روش آستانه گذاری نرم و سخت بدست آورده است.
می توان با استفاده از این واریانس مقادیر دیگر آستانه گذاری ها را محاسبه نمود.

3 PSNR
4 : SSIM
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