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چکیده
از اخذ داده توسط رادار روزنه ترکیبی ( )SARبرای کاربردهای سنجش از دور و مقاصد نظامی استفاده میشود؛ زیارا ایانشایوه
از اخذ داده ،مستقل از وضعیت آب و هوا میباشد و دارای دقت باال در روز و شب است .در این مقاله ،یک روش جدید مبتنای
بر منطق فازی ،جهت استخراج لبه از تصاویر  SARپیشنهاد شده است .لبهیابی یکی از مهمترین تکنیکهای مورد اساتفاده بارای
تجزیه و تحلیل داده و تصمیمگیری در مورد تصویر برای کاربردهای گوناگون میباشد .شناسایی لبه یک محدودهی تحقیقااتی
در پردازش تصویر و استخراج ویژگی است .یک چالش مهم در پردازش تصاویر  SARاین است که تصاویر  SARدارای نویزی
ذاتی به نام نویز لکهای میباشند .حضور نویز لکهای به شدت تفسیر و آنالیز تصویر  SARرا با مشکل روبارو مایکناد .باه هماین
دلیل روشهای سنتی لبهیابی نمیتوانند استخراج لبهی خوبی از اینگونه تصاویر را ارائه دهند .در این مقاله با بهیناهساازی سیساتم
استنتاج فازی ) (FISیعنی استفاده از کرنلها و توابع عضویت مناسب ،به استخراج لبهی اتوماتیک از تصویر  SARپرداختاه شاده
است .ورودیهای سیستم استنتاج فازی ،گرادیان های تصویر در دو راستای افقای و عماودی و نیاز یاک پاارامتر ابتکااری خاود
تنظیم که با  نشان داده شده ،می باشند .این پارامتر خود تنظیم ،برای تصاویر مختلف مقدار متغیاری اسات و باا کنتارل منحنای
تابع عضویت گاوسی ،منجر به اتوماتیک شدن الگوریتم پیشنهادی میشود .در نهایت ،روش پیشانهادی باا روشهاای اساتخراج
لبهی مرسوم مقایسه میشود تا برتریهاای روش پیشانهادی نشاان داده شاود .در ایان کاار ،عاالوه بار معیاار شاباهت سااختاری
) (MSSIMاز پارامترهای خطای میانگین مربعات ) (MSEو حداکثر نسبت سیگنال به نویز ) (PSNRجهت آناالیز عاددی اساتفاده
میشود .نتایج کمی نشان میدهند که الگوریتم فازی پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتم های بکار بارده شاده جهات مقایساه ،باه
مقادیر  MSSIMو  PSNRبیشتر و همچنین به مقدار  MSEکمتری دست یافته است.

کلیدواژه
تصویر  ، SARنویز لکهای ،فیلترینگ تصویر ،لبهیابی ،منطق فازی.

مقدمه
رادار روزنه ترکیبی که به اختصار  SARخوانده میشود ،به نوعی
از رادارها اطالق میشود که برای امور نقشهبرداری و اخذ داده از
سطح زمین به کار میرود و معموالً این فنآوری در هواپیماهای
شناسایی با اهداف نظامی و غیرنظامی کاربرد دارد .امواج رادیویی
این رادار در دفعات باال با سرعتی زیاد به سطح مورد نظر تابیده
شده و پس از بازگشت تصویری دو بعدی با مقیاس خاکستری 2از
سطح مورد نظر را در اختیار کاربران قرار میدهد .مشکل عمدهی
تصاویر  SARاین است که آنها دارای نویزی ذاتی به نام نویز لکه-
1

1 Synthetic Aperture Radar
2 Greyscale

ای 3می باشند که آنالیز این تصاویر را با چالش روبرو میکند؛ اما به
هر حال ،امروزه استفاده از اخذ داده توسط  SARبه عنوان روش
امیدبخش مستقل از نور خورشید و پوشش ابر ،برای تشخیص
اهداف [ ،]1مانیتورینگ دریایی [ ]2و کاربردهای دیگر معرفی
شده است .هدف ما پردازش روی اینگونه تصاویر با استفاده از
انجام عملیات لبهیابی است .هدف از آشکارسازی لبه ،نشانگذاری
نقاطی از یک تصویر است که در آنها شدت روشنایی به طور
ناگهانی تغییر میکند .در واقع آشکارسازی لبه در تصویر به مفهوم
کاهش اطالعات غیر مفید از دادهها ،همراه با حفظ خصوصیات
ساختاری مهم است [ .]4,3دو راهکار اساسی برای آشکارسازی لبه
3 Speckle
فصلنـامه صنـايع الكترونيـك دوره  7شمـاره  3پاییز 1395
Electronics Industries Quarterly Vol.7 No. 3 Autumn 2016

67

استخراج لبه اتوماتیک از تصاویر  SARبراساس سیستم استنتاج فازی

وجود دارد :آشکارسازی دیفرانسیلی و انطباق مدل ] .[5در
آشکارسازی دیفرانسیلی یک پردازش مکانی روی تصویر اصلی f (x,
)yانجام میشود تا تصویر دیفرانسیل یا ) G(x,yبا تکیه بر تغییرات
اندازه مکانی حاصل شود .سپس یک عملگر آشکارساز تفاضل اجرا
میشود تا پیکسلهایی با مقدار تفاوت زیاد را بیابد .رویکرد دوم،
شامل انطباق ناحیهای محلی از پیکسلها با یکی از مدلهای لبهی
موجود است؛ اگر انطباق به مقدار قابل مالحظهای قانع کننده باشد،
لبه در آن نقطه وجود دارد و در نهایت ،یک تصویر دودویی هماندازه
با تصویر اصلی که در آن پیکسلهای لبه با مقدار سفید و سایر نقاط
با سیاه مشخص شدهاند ،به عنوان خروجی آشکارسازی لبه تولید
میشود .بیشتر روشهای آشکارسازی لبه همانند Prewitt ،Sobel
] [5و یا  [6] Cannyمبتنی بر گرادیان میباشند .در این روشها،
پیکسلهای با مقدار گرادیان بزرگتر از یک سطح آستانه ،به عنوان
لبه در نظر گرفته میشوند .به دلیل اینکه این مقدار آستانه بصورت
تجربی و دستی تعیین میشود ،در اغلب موارد لبهها به خوبی
شناسایی نمیشوند و برخی از ویژگیها از بین میرود.
در سالهای اخیر تعدادی از مفاهیم و الگوریتم های سودمند
همچون کلونی مورچه ] ،[7منطق فازی ] ،[8شبکههای عصبی ][9
و نیز تفاضل مورفولوژیکی ] [11جهت بهبود نتایج استخراج لبه،
بهکار گرفته شدهاند .در این مقاله ،از منطق فازی برای استخراج
لبه از تصویر  SARاستفاده شده است .برای این کار ،پارامترهای
سیستم فازی بگونهای تنظیم شدهاند تا نتیجهی مطلوبی حاصل
گردد.
ادامهی این مقاله به این صورت می باشد که در ادامه در بخش 2
به مرور نویز لکهای و چگونگی کاهش آن از تصویر  SARمی-
پردازیم .در بخش  ،3روش پیشنهادی ارائه خواهد شد .سپس در
بخش  4به بررسی نتایج و مقایسه آنها می پردازیم و در نهایت در
بخش  ،5نتیجه گیری ،بیان می شود.
نویز لکهای
هنگام تشکیل یک تصویر  ،SARدر اثر ساختار بهم ریخته سطح و
همچنین تداخل سیگنالهای بازتابیده از هدف به سنجنده،
تغییراتی در شدت بعضی از پیکسلها بوجود میآید که موجب
4
بروز یک الگوی نمک و فلفل به نام نویز لکهای میشود ][12,11
که دارای طبیعت تصادفی هم نیست ] .[13در واقع ،نویز لکهای
بدلیل اثرات متقابل امواج خارج از فاز با هدف ایجاد میگردد ].[12
وجود نویز لکهای میتواند موجب کاهش توانایی در اخذ دادهی
 SARبرای شناسایی اهداف زمینی و تشخیص الگوهای فضایی
شود ] .[14به عنوان نمونه ،یک سطح هموار مانند علفزار نشان
داده شده در شکل ( )1را در نظر بگیرید .بدون در نظر گرفتن اثر
4 Salt and Pepper Pattern
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این اختالل ،پیکسل های تصویر با درجه روشنایی یکسان مشاهده
میشوند ( .)Aحال آنکه در تصویر حقیقی به علت تداخل سیگنال
های پراکنده شده ،پیکسلها دارای درجات روشنایی متفاوت می-
باشند (.)B

شکل .1اثر نویز  speckleبر بافت تصویر ][15

مدل ریاضی نویز لکهای را میتوان با معادلهی زیر بیان کرد ]:[12
()1

) (n,m)= f(n,m) u (n,m)   (n,m

که در آن )  (n,mنشان دهندهی پیکسل نویز دار f(n,m) ،نشان
دهندهی پیکسل اصلی بدون نویز u(n,m) ،نشانگر بخش ضرب
شونده و )   (n , mنشانگر بخش جمع شوندهی نویز لکهای است.
در اینجا  nو  mمختصات پیکسل را در تصویر نمایش میدهند .در
این مقاله برای کاهش اثر نویز لکهای از فیلتر گوسین استفاده شده
است .از نگاه ریاضی ،فیلتر گوسی ،سیگنال مقدماتی را میگیرد و
سپس با کانولوشن در یک تابع گوسی ،مقدار حاصل را جایگزین
میکند .در واقع ،هموارسازی تصویر به وسیلهی تابع گوسی صورت
میپذیرد و منجر به کاهش اثر نویز در تصویر میشود .یک توزیع
دو بعدی گوسی با انحراف معیار  برای هر پیکسل ) (i, jبا
معادلهی زیر تعریف میشود ]:[16
()2

i2  j 2
2 2

e

1
2 2

G (i, j ) 

مقادیر بزرگ  منجر به مات شدن تصویر میگردند .در این کار،
سایز فیلتر گوسی  5×5و نرخ مات کنندگی    0.5انتخاب
شده است.
روش پیشنهادی
در این بخش به ارائهی روش پیشنهادی جهت استخراج لبه از
تصویر  SARپرداخته شده است .روش پیشنهادی برای لبهیابی

مهدی پودنچی

تصویر  SARبه این گونه است که ابتدا تصویر ورودی خوانده می-
شود .سپس عملیات گرادیان روی تصویر اعمال میشود تا
برجستگیها و نقاط با تغییرات ناگهانی بهتر مشخص گردند .در
ادامه با استفاده از گرادیان پیکسلها و یک پارامتر مبتنی بر
انحراف معیار( 5پارامتر اتوماتیک سازی) ،پیکسلهای کاندید لبه
استخراج شده و بر اساس تابع عضویت فازی به دو کالس لبه و غیر
لبه طبقهبندی میشوند .در نهایت بر اساس منطق فازی ،تصمیم
نهایی در مورد اینکه کدام پیکسل لبه است گرفته میشود.
شکل( ،)2یک نمای کلی از الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد.
تصویر ورودی

تصویر
ورودی
محاسبه ماتریس انحراف معیار )(SD

محاسبه شده و به ترتیب با  Ixو  Iyنشان داده میشوند .ماسک-
های کانولوشنی که برای دو جهت انتخاب شدهاند بترتیب
 G x   1 , 1و  G y  G x میباشند که به دو دلیل برای این
کار بهینه هستند؛ اول اینکه هر چه طول بازهی انتخابی کمتر
باشد ،به نتایج دقیقتری دست یافته میشود (به صورت تجربی
مشاهده شده است)؛ دلیل دیگر اینکه از آنجاییکه لبهها حاصل
تغییرات ناگهانی هستند ،طبق بازهی انتخابی ،گذر از حالت صفر یا
گذر از حالت منفی به حالت مثبت میتواند معرف تغییرات شدید
(لبه) باشد.
مرحلهی بعدی در روش پیشنهادی ،محاسبهی پارامتر خود تنظیم
 میباشد .این پارامتر ،یک مقدار را برای تابع عضویت فازی برای
هر دو ورودی  Ixو  Iyمشخص میکند؛ به این صورت که ابتدا یک
تابع عضویت گاوسی ،برای هر ورودی تعیین میشود .منحنی تابع
عضویت گاوسی دارای معادلهای به صورت زیر میباشد ]: [16

محاسبه میانگین ماتریس حاصل )(MSD
2

()4

محاسبه پارامتر
بدست آوردن گرادیان تصویر در
دو راستای افقی و عمودی

معرفی بعنوان پارامتر کنترلی
تابع عضویت فازی گوسی

فازی سازی
تعیین بازههای مشخص بر اساس
پارامتر
تعریف قوانین فازی برای ارزیابی
خروجی و لبهیابی

استفاده از تابع عضویت
فازی مثلثی

غیرفازی سازی
تصویر خروجی
شکل .2فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

تشخیص مقدماتی لبه

روش استخراج لبهی فازی پیشنهادی ابتدا به محاسبهی گرادیان-
های تصویر در دو جهت افقی و عمودی میپردازد .گرادیان یک
تصویر میتواند به صورت معادلهی کانولوشنی ( )3محاسبه شود:
()3

)Iˆ(x , y ) G  I(x, y

تصویر فیلتر شده میباشد .گرادیانهای تصویر در دو راستای  xو

2 2

همانطورکه مشاهده میشود ،این تابع به دو پارامتر ( انحراف
معیار) و ( مرکز منحنی گوسی) بستگی دارد که به صورت مرتب
در بردار ]  [  , قرار میگیرند .از آنجا که تعیین یک مقدار
بهینه برای  برای هر تصویر مشخص ،مشکل است و به صورت
دستی انجام می شود ،از پارامتر  استفاده میشود (مقدار بهینه
برای تصاویر  SARدر بازهی ] [0,0.1میباشد که بصورت تجربی و
با انجام آزمایشات مکرر بدست آمده است) .در واقع ،پارامتر انحراف
معیار  به صورت اتوماتیک محاسبه شده و به جای  استفاده
میشود تا کارایی آشکار ساز لبه را بهبود دهد و آن را تنظیم
نماید .سپس بر اساس درجهی انحراف معیار مقادیر ضرایب موجک
در تابع عضویت فازی-گاوسی ،پیکسلها به دو کالس لبه و غیر لبه
تقسیم میشوند.
جهت تخمین پارامتر انحراف معیار تابع عضویت گاوسی (  ) و
بدست آوردن پارامتر  با مقداری در بازهی ] ،[0,0.1ابتدا فیلتر
انحراف معیار ) (SD-filterروی تصویر  SARاولیه اعمال میشود.
نتیجهی حاصل ،تصویری با مقادیر متفاوت از تصویر اصلی می-
باشد .برای هر پیکسل در تصویر ورودی ،یک  ،SD-filterپارامتر
انحراف معیار ) (SDرا از طریق یک ماسک همسایگی اطراف فیلتر
محاسبه میکند و آن را به پیکسل مرکزی در تصویر خروجی
اختصاص میدهد .برای بدست آوردن انحراف معیار از فرمول زیر
استفاده میشود ]:[17

که در آن  Gیک کرنل کانولوشن I(x,y) ،تصویر اصلی و ) Iˆ(x , y
y

) ( x

f ( x; ,  )  e

()5

 X )2

i

(X

(r  c)  1

Stddev 

5 Standard Deviation
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که در آن Xi ،به هر پیکسل تصویر ورودی که به وسیلهی فیلتر
مورد ارزیابی قرار میگیرد اطالق میشود X .میانگین مقادیر
همسایگی سایز انتخابی برای فیلتر میباشد r ،و  cنیز بترتیب سایز
سطر و ستون انتخاب برای فیلتر میباشند .در این مقاله از یک
ماسک  3×3برای  SD-filterاستفاده شده است.
همانطور که پیشتر ذکر شد ،بعد از اعمال فیلتر انحراف معیار
روی تصویر ورودی ،ماتریس تصویری با مقادیر جدید بدست می-
آید .در این مقاله ،میانگین این ماتربس جدید محاسبه میگردد تا
یک عدد منفرد حاصل شود؛ زیرا نمیتوان یک ماتریس با مقادیر
مختلف را به یک پارامتر مشخص اختصاص داد .بنابراین میانگین
گرفته میشود و با  MSDنشان داده میشود .سپس پارامتر جدیدی
که به صورت تجربی بدست آمده است ،به صورت زیر معرفی می-
شود:

جداسازی این کالسها بر اساس یک فاصله صورت میپذیرد ،به
گونهای که اگر مقدار گرادیان متعلق به بازهی ]  [0, باشند ،آنگاه
پیکسل مربوطه متعلق به کالس  Grneخواهد بود و اگر خارج از این
بازه بیفتد ،آنگاه متعلق به  Greمیشود .این موارد برای هر دو
مقدار ورودی ( Ixو  )Iyصدق میکند .در شکل ( ،)3کالسهای
معرفی شده به همراه تابع عضویت گاوسی و همچنین اثر پارامتر
 نشان داده شده است .همانطور که دیده میشود ،مقادیر
مختلف  منجر به تغییر در شکل تابع عضویت با مرکزی مشابه
در    0میشود.

1
 
10

() 6

که در آن  یک ضریب متغیر میباشد که به  MSDوابسته است
و به صورت زیر محاسبه میشود:

| )  | sin(M SD

()7

حال به چگونگی دستیابی به پارامترهای  و  که بصورت
تجربی بدست آمدهاند ،میپردازیم .همانطورکه قبالً ذکر شد ،هدف،
تخمین مقدار پارامتری در بازهی ] [0,0.1می باشد .به این جهت
از تخمین سینوسی استفاده شده است؛ زیرا از لحاظ ریاضی،
معادلهی  1  sin( )  1همواره برقرار میباشد و چون

مقداری مثبت مد نظر است ،معادلهی 

معرفی شده ،مقداری در

بازه ] [0,1را تضمین میکند؛ یعنی  . 0    1حال  به

1
عددی نزدیک به بازهی دلخواه ،نائل شده است .پس ضریب
10

بکار برده میشود تا به هدف رسیده شود؛ یعنی همواره خواهیم

شکل .3تابع عضویت ورودی و کالس های تعریف شده

استخراج لبهی نهایی و غیرفازی سازی

خروجی سیستم فازی تعیین میکند که به چه میزان یک پیکسل
میتواند به عنوان لبه شناخته شود .با تعیین قوانین فازی ،خروجی
این سیستم فازی به دو کالس طبقهبندی میشود .کالس "سیاه"
) (blackمتعلق به پیکسلهایی است که هیچ شانسی برای لبه
شدن ندارند و به طور مشابه ،کالس "سفید" ) (whiteمتعلق به
پیکسلهایی است که به عنوان لبه شناخته میشوند .شکل (،)4
تابع عضویت خروجی را نشان میدهد.

. 0    0.1
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black

white

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1

0.5

0

Degree of membership

داشت
سرانجام ،از این پارامترهای محاسبه شده (یعنی گرادیانهای
تصویر و پارامتر  ) جهت ورودیهای سیستم فازی استفاده می-
شود .تصمیم نهایی در مورد پیکسلهای کاندید لبه ،توسط
خروجی سیستم فازی صورت میپذیرد .تابع عضویت مناسبی برای
ورودیهای سیستم انتخاب شدهاند .برای اعمال این توابع،
همانگونه که قبال ذکر شد ،ابتدا مقادیر ماتریسهای تصویر  Ixو Iy
به بازه ی ] [-1 , 1نگاشت میشوند .سپس مقادیر نگاشت شده ،به
دو کالس لبه ) (edgeو غیر لبه ) (non-edgeتقسیم میشوند.
کالسهای گرادیان با دو نماد ( Greبرای لبه) و ( Grneبرای غیر
لبه) نشان داده میشوند.

شکل .4توابع عضویت خروجی

مطابق مقادیر گرادیان پیکسل در دو راستای عمودی و افقی
 ،)Iyقوانین فازی در جدول ( )1خالصه شدهاند .واضح است که

( Ixو

مهدی پودنچی

استفاده از تابع عضویت گاوسی و پارامتر خود تنظیم (  ،) ما را
قادر می سازد تا از قوانین فازی کمتری استفاده کنیم که به نوبهی
خود در مبحث فازی ،میتواند یک مزیت به شمار آید.
جدول .1قوانین سیستم فازی

قانونها

تعریف

قانون2-

اگر  Ixو  Iyلبه نباشند آنگاه  Ioutسیاه باشد

قانون1-

اگر  Ixو  Iyلبه باشند آنگاه  Ioutسفید باشد

سرانجام ،مقادیر فازی باید به مقادیر قطعی تبدیل شوند .غیرفازی
سازی با استفاده از فرمول زیر صورت گرفته است]:[19
()8

)  (
)   (
c



c

که در رابطهی باال  ،مقدار غیرفازی شده خروجی و )  c (مقدار
عضویت کالس  cدر مقدار  است.
سیستم فازی پیشنهادی شامل توابع عضویت و قوانین فازی
مناسبی میباشد و میتواند در زمینهی شناسایی لبه به خوبی
تصمیم بگیرد .بنابراین ،نسبت به تکنیکهایی چون Sobel ،Canny
و یا روش گرادیان مورفولوژیکی ) (MGدارای مزیت میباشد.
شبیهسازی و نتایج
برای نشان دادن عملکرد الگوریتم پیشنهادی در برخورد با تصویر
شبیهسازی شده و تصاویر نویز دار ،الگوریتم پیشنهادی بر روی 3
نمونه تصویر مختلف آزمایش شده است .به این گونه که در ابتدا،
الگوریتم لبهیابی پیشنهادی بر روی یک تصویر شبیهسازی شدهی
 SARتست شده و درصد خطا تعیین گردیده است .سپس،
الگوریتم پیشنهادی بر روی دو نمونه از تصاویر  SARواقعی دارای
نویز لکهای اجرا شده است .برای شبیه سازی از نرم افزار
 MATLABنسخه ) MATLAB 8.1.0.604 (R2013aاستفاده شده
است .سرانجام ،روش پیشنهادی با روشهای لبهیابی مرسوم
مقایسه شده تا مزیتهای این روش نسبت به دیگر روشها آشکار
شود.

(ب)
(الف)
شکل ( .5الف) تصویر زمین مرجع بدون نویز( .ب) تصویر ایدهآل لبههای
استخراج شده.

اکنون مطابق کاری که در ] [21و ] [21انجام شده است ،تصویر
شبیهسازی شده نویز دار شکل(6ب) با اعمال نویز بر تصویر زمین
مرجع شکل(6الف) پدید آمده است.

(ب)
(الف)
شکل ( .6الف) تصویر زمین مرجع بدون نویز( .ب) تصویر شبیهسازی شدهی
نویزی.

جهت استخراج لبه ،الگوریتمهای لبهیاب مختلف از جمله الگوریتم
فازی پیشنهادی بر روی تصویر شکل(6ب) اعمال شدهاند .نتایج
حاصل در شکل ( )7نشان داده شدهاند .همانگونه که از این شکل
پیداست ،از لحاظ شهودی ،الگوریتم  Sobelبه دلیل ناپیوستگی-
های زیاد ،خروجی مطلوبی ندارد .نتیجهی بدست آمده از روش
گرادیان مورفولوژیکی )MG( 7بکار رفته در مرجع ] ،[22پیوستگی
خطوط را حفظ کرده است اما شامل حجم نویز باال میباشد.
الگوریتم  Cannyنیز دارای لبههای اشتباه میباشد .روش
پیشنهادی نسبت به دیگر روشها عملکرد بهتری دارد.

استخراج لبه از تصویر شبیهسازی شدهی SAR

تصویر  SARزمینمرجع( 6که دارای دو بخش میباشد) به همراه
تصویر ایدهآل لبههای استخراج شده آن در شکل ( )5نشان داده
شده اند .همانگونه که مشخص است ،این تصاویر ،حامل نویز نمی-
باشند ].[21

6 Ground Truth

(الف)

(ب)

7 Morphological Gradient
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که در آن M ،تعداد درایههای ماتریس  SSIMمیباشد.
همچنین در این مقاله ،عالوه بر معیار شباهت ساختاری
) (MSSIMاز پارامترهای خطای میانگین مربعات (MSE) 9و
حداکثر نسبت سیگنال به نویز (PSNR) 11جهت آنالیز عددی
استفاده میشود .طبق تعریف ،معیار  MSEبین دو تصویر اصلی )(I
(د)
(ج )
شکل  .7مقایسهی الگوریتم های لبهیاب مختلف برای تصویر شبیهسازی شدهی
( :SARالف) روش ( .Sobelب) روش ( .Cannyج) روش( .[22] MGد) روش فازی
پیشنهادی.

جهت آنالیز عددی ،از روش شباهت ساختاری (SSIM) 8که در
مرجع ] [23معرفی شده استفاده میشود .شاخص  SSIMروشی
جهت اندازهگیری شباهت بین دو تصویر میباشد SSIM .دو تصویر
هماندازهی  Xو  Yبصورت زیر محاسبه میشود ]:[17
) (2x  y  c1 )(2 xy  c 2

()9

) (x 2   y 2  c1 )( x 2   y 2  c 2

2

و تصویر نویزی ) (Kبا سایزهای یکسان  m×nبصورت زیر محاسبه
میشود:
()11

همچنین پارامتر ( PSNRبر حسب  )dBنیز بصورت زیر محاسبه
میگردد:
()12

SSIM (X ,Y ) 

2

که در آن )  c1  (k 1Lو )  c 2  (k 2 Lدو متغیر جهت جلوگیری
از ناپایداری هستند و مطابق ] [23مقادیر  k1=0.01و k2=0.03
انتخاب میشوند .سایر پارامترهای  SSIMدر جدول ( )2معرفی
شدهاند.
جدول .2پارامترهای مورد استفاده در فرمول [23] SSIM
توضیحات

SSIM
Parameter

میانگین تصویر .X

x

میانگین تصویر .Y

y

واریانس تصویر .X

x 2

واریانس تصویر .Y

2

کوواریانس تصاویر  Xو .Y

 xy

رنج دینامیک مقدار پیکسلها (برای یک تصویر سطح
خاکستری  8بیت برابر با  255است).

y
L

1 m1 n 1
[ I (i, j )  K (i, j )]2

m  ni 0j 0


MSE

MAX I 2
)
MSE
)  20 log10 (MAX I )  10 log10 ( MSE
( PSNR  10 log10

که در آن  MAXIنشانگر حداکثر مقدار پیکسل درون تصویر می-
باشد .در هر مقایسه ،نتیجهی مطلوب زمانیست که مقدار

MSE

کمینه و مقدار  PSNRبیشینه باشد.
در نهایت ،مقایسهی عددی نتایج استخراج لبهی الگوریتمهای لبه-
یاب مختلف (تکنیکهای لبهیابی جعبه ابزار  ،MATLABروش
گرادیان مورفولوژیکی  ،MGو روش فازی اتوماتیک پیشنهادی) با
تصویر ایدهآل شکل (5ب) در جدول ( )3آورده شده است .نتایج
نشان داده شده ،حاصل میانگینگیری مقادیر  PSNR ،MSEو
 MSSIMاز نتایج بدست آمده از اعمال الگوریتمهای استخراج لبه-
ی مختلف بر روی  51تصویر نویزی مشابه با شکل (6ب) میباشد
(مقدار سطح نویز اعمالی به تصویر یکسان است؛ اما توزیع نویز
بصورت تصادفی میباشد) .طبق این جدول ،بهترین نتیجه متعلق
به الگوریتم فازی پیشنهادی میباشد که بصورت برجسته نشان
داده شده است.

از آنجا که  SSIMیک ماتریس میباشد و برای اندازهگیری کیفیت
یک تصویر ،معموالً از یک مقدار منفرد استفاده میشود ،میانگین
 (MSSIM) SSIMپیشنهاد شده است که بصورت زیر محاسبه می-
گردد ]:[23
()11

1
] [SSIM
M

MSSIM 

8 Structural Similarity
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9 Mean squared error
10 Peak signal-to-noise ratio

مهدی پودنچی
جدول .3مقایسهی عددی برای الگوریتمهای لبهیاب مختلف.
PSNR

MSSIM

MSE

Algorithm

12.27

0.058

0.4238

Sobel

8.78

0.13

0.4076

Canny

16.21

0.019

0.2709

MG

17.2

0.018

0.5317

استخراج لبه از تصاویر  SARواقعی

در این بخش ،الگوریتم پیشنهادی بر روی  2نمونه تصویر
واقعی اعمال شده است و نتایج حاصل با روشهای دیگر مقایسه
گردیدهاند .این تصاویر در شکل ( )8نشان داده شدهاند.
SAR

(ب)
(الف)
شکل ( .8الف) تصویر  SARواقعی شماره( .1-ب) تصویر  SARواقعی شماره.2-

تصویر  SARواقعی شماره 1-توسط
 Missionsدر سال  1994به صورت  three-lookدر باند فرکانسی
 Xاخذ شده است .این منطقه ،که یک زیرتصویر با ابعاد 256 256
از کشور سویس است ،شامل سه ناحیهی آب (قسمت سمت راست
باالی تصویر) ،منطقه شهری (قسمت پایین و متمایل به راست) و
کوهستان (قسمت چپ تصویر) میباشد ] .[21تصویر  SARواقعی
شماره ،2-قسمتی از یک تصویر  SARدر باند فرکانسی  Kuبا
رزولوشن مکانی  1متر است که از ناحیهای از رودخانهی Rio
 Grandeدر نزدیکی آلبکرک از ایالت نیومکزیکوی آمریکا گرفته
شده است .این تصویر که دارای ابعاد  256 256است ،شامل سه
ناحیهی رودخانه (آب) ،پوشش گیاهی و محصول کشاورزی می-
باشد ]. [21
در نهایت ،شکلهای ( )9تا ( )12مقایسهی نتایج حاصل از
الگوریتم لبهیابی پیشنهادی را با روشهای دیگر نشان میدهند که
در ادامه با بحث پیرامون هر شکل ،عملکرد بهتر آشکارساز لبهی
پیشنهادی نسبت به دیگر روشها نشان داده شده است.
در شکل ( ،)9الگوریتمهای لبهیاب مختلف بر روی تصویر SAR
واقعی شماره 1-آزمایش شده است .همانطور که مشاهده میشود،
در قسمت خط ساحلی ،الگوریتم  Sobelنتوانسته نتیجهی رضایت
بخشی را ارائه دهد زیرا دارای ناپیوستگیهایی در این قسمت می-

Proposed Fuzzy

باشد و قسمتی از مرز میان خشکی و دریا را نیز تشخیص نداده
است (به شکل ( )11توجه کنید) .نتیجهی بدست آمده از روش
گرادیان مورفولوژیکی ( )MGدر این مورد خوب عمل کرده است؛
اما شامل حجم نویز باال میباشد .الگوریتم  Cannyنیز صورت کلی
تصویر را حفظ نکرده و دارای لبههای اشتباه میباشد .الگوریتم
لبهیابی فازی پیشنهادی ،تقریبا بر این مشکالت غلبه کرده و
کیفیت لبههای پیدا شده به وسیلهی الگوریتم پیشنهادی نیز بهتر
از سایر روشها میباشد.
جهت تصدیق مطالب عنوان شده در مورد تصویر  SARواقعی
شماره ،1-بخشی از این تصویر بزرگنمایی شده و در شکل ()11
نشان داده شده است.

Space Radar Laboratory

(الف)

(ب)

(د)
(ج )
شکل  .9مقایسهی الگوریتم های لبهیاب مختلف برای تصویر  SARواقعی شماره-
( :1الف) روش ( .Sobelب) روش ( .Cannyج) روش( .[22] MGد) روش فازی
پیشنهادی.
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(ب)
(الف)
شکل  .11بزرگنمایی تصویر  SARواقعی شماره :1
(الف) بخش مشخص شده جهت بزرگنمایی( .ب) بخش بزرگنمایی شده.

(ب)
(الف)
شکل  .12بزرگنمایی تصویر  SARواقعی شماره :2
(الف) بخش مشخص شده جهت بزرگنمایی( .ب) بخش بزرگنمایی شده.

در شکل ( ،)11الگوریتمهای لبهیاب مختلف بر روی تصویر
واقعی شماره 2-آزمایش شده است .همانطور که مشاهده میشود،
روش  MGبه دلیل حجم نویز باال در خروجی ،نتوانسته نتیجهی
رضایت بخشی را ارائه دهد .الگوریتم  Sobelنیز با وجود اینکه
توانسته نویز را به خوبی کنترل کند؛ اما از نظر لبهیابی خوب عمل
نکرده است .مطابق شکل ( )12که در آن بخشی از تصویر SAR
بزرگنمایی شده تا بتوان از نظر شهودی ،الگوریتمهای مختلف را
بهتر با یکدیگر مقایسه کرد ،این الگوریتم (روش  )Sobelدر بخش
بزرگنمایی شده دارای ناپیوستگی میباشد .با این تفاصیل و از
لحاظ شهودی ،الگوریتمهای  Cannyو پیشنهادی ،بهترین
استخراج لبه را برای تصویر  SARواقعی شماره 2-ارائه دادهاند.

جدول ( )4مقادیر مختلف   ،MSDو  را برای تصاویر مختلف
تست شده در این مقاله نشان میدهد .مطابق این جدول ،با
افزایش مقدار  ،MSDمقدار  افزایش مییابد ولی مقدار 
کاهش مییابد .در واقع MSD ،و  با یکدیگر رابطهی مستقیم و با
پارامتر  رابطهی عکس دارند.

SAR

جدول .4مقادیر مختلف   ، MSDو 





MSD

SAR Images

0.014

0.147

63.046

Simulated SAR-Im

0.023

0.235

13.62

Real Im-1

0.037

0.373

21.96

Real Im-2

همچنین ،دیاگرام پارامتر  بر حسب  در شکل ( )13نشان
داده شده است.

(الف)

(ب)

(د)
(ج )
شکل  .11مقایسهی الگوریتم های لبهیاب مختلف برای تصویر  SARواقعی
شماره( :2-الف) روش ( .Sobelب) روش ( .Cannyج) روش( .[22] MGد) روش
فازی پیشنهادی.

شکل  .13نمودار پارامتر  بر حسب 
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، نتایج تجربی نشان میدهد که روش پیشنهادی.داده شده است
 که  با بهینه سازی پارامتر،عالوه بر فائق آمدن بر نویز لکهای
 به طور موثری،منحنی تابع عضویت گاوسی فازی را کنترل میکند
 مقایسهی نتایج، همچنین.میتواند لبههای تصویر را پیدا کند
روشهای لبهیابی مختلف ثابت میکند که آشکارساز لبهی
 پیوستگی بین، شکل کلی تصویر را حفظ کرده،پیشنهادی
پیکسل های لبه را بهبود بخشیده و نیز حجم نویز کمتری را به
.خروجی انتقال میدهد
پیشنهاد میشود در کارهای آینده از الگوریتم پیشنهادی به عنوان
پیش پردازشی جهت کارهایی چون تشخیص اشیا و یا بخشبندی
 همچنین میتوان پارامتر بهینهسازی را بهبود داد.تصویر بهره برد
، برای رسیدن به این هدف.تا بتوان به نتایج دقیقتری دست یافت
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