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 کوه بوهصوور، تداخل تصادفی بازتابهای متفرقشده حاصل از برخورد اموواج الکترومنناییسوی بوا هودفSAR  در آنتن گیرنده سیستم:چکیده
، که غالباً بهصور ضربشونده مدلسازی مویشوودSAR نویز لکه در تصویر. باعث ایجاد نویز لکه در تصویر میگردد،همدوس باهم جمع میشوند
 در این مقاله در ابتدا روشهای کاهش نویز لکه مبتنی بر آسوتانهگوذاری و نظریوه تخموین در حووزه تبودیل.باعث کاهش کیفیت تصاویر میگردد
 در روشهوای. معرفوی شودهانود، که از پیچیدگی پایین و سورعت پیوادهسوازی بواییی برخووردار هسوتند،(NSCT)کانتورلت فاقد زیرنمونهبرداری
آستانهگذاری مرسوم ضرایب تبدیل زیر یک آستانه به صفر نگاشته میشوند و این درحالی است که ممکن است ایالعا مفیدی از تصوویر در ایون
 ایوده اسوتفاده از، در ادامه با هدف بهرهگیری همزمان از مزیت سادگی روش آستانهگذاری و دقت بایی فیلترهای بیزین.ضرایب وجود داشته باشد
 تخموینMMSE/MAP  با دامنه کوچکتر از آستانه با کمک فیلترهوایNSCT یک روش ترکیبی حذف لکه ارائه شده است که براساس آن ضرایب
 مقایسه کارایی روش حذف لکه ارائهشده با سایر روشهای مشابه براساس اندیسهای معتبر آماری روی تصاویر صوننه هودف بوا نوویز.زده شدهاند
 نتایج ارائهشده کارایی بهتر الگوریتم ارائهشده در مقایسه با الگووریتمهوای. مورد آزمایش و بنث قرار گرفته است،مصنوعی و واقعی بهیور جداگانه
. را نشان میدهد، MMSE/MAP آستانهگذاری و فیلترهای
. تبدیل کانتورلت، آستانهگذاری،MAP  تخمینزن،LMMSE  تخمینزن، حذف نویز لکه،)SAR(  رادار دهانه ترکیبی:واژههای کلیدی
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Abstract: In the receiver antenna of SAR system electromagnetic waves backscattered from the target surface, add together
coherently and random interference of these waves causes the speckle noise in reconstructed SAR images. Speckle may be modeled
as a multiplicative noise which degrades the quality of SAR images. In this paper, we first present a review of low-complexity and
high-speed despeakling algorithms which are developed based on thresholding and Bayesian estimation in non-subsampled
contourlet transform (NSCT) domain. In usual thresholding methods when input amplitudes fall below a given threshold they are
mapped to zero, however such amplitudes may contain useful information about image details. In order to simultaneously gain the
low-complexity property of thresholding and high precision of Bayesian estimators, we then suggest a new thresholding method in
which small-amplitude NSCT coefficients are estimated using LMMSE/MAP filters. The performance of despeckling filters is
quantitatively evaluated on both simulated data and real SAR image using statistical indexes. The results illustrate the superior
performance of the proposed algorithm in comparison with usual thresholding and Bayesian MMSE/MAP filters.
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- 1مقدمه
رادار دهانه ترکیبی ( )SARیک سیستم تصوویربرداری بوا وضووح بوای
اسووت کووه بووه دلیوول اسووتفاده از امووواج الکترومنناییسووی ،از قابلیووت
تصویربرداری در وضعیتهای مختلو آبوهووایی بوا نفوپپوذیری بوای
برخوردار است [ .]1-2ازاینرو  SARبهعنوان ابزاری مهم در سنجش از
راه دور در زمینههای نظامی و غیرنظامی مانند نقشهبرداری و شناسایی
هدف شناخته شده است .سیستم رادار امواج الکترومنناییسی را ارسال
مینماید و با پردازش همدوس سیگنالهای برگشوتی تصوویر هودف را
میسازد .در پردازش همدوس سیگنال  SARبازتابهوای متفورقشوده
حاصل از برخورد امواج الکترومنناییسی با هدف ،بوهصوور همودوس
باهم جمع میشوند و توداخل تصوادفی ایون اموواج باعوث ظاهرشودن
اغتشاش دانه ای موسوم به لکه در تصویر میگردد .لکه قابل مدلسازی
بهصور یک نویز ضربشونده است و باتوجه به اینکه کیفیوت تصواویر
 SARرا کاهش میدهد باعث پیچیدگی در تفسیر این تصاویر میشود.
ازاینرو حذف این نویز از اهمیت باییی برخوردار است.
در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای کاهش اثر نوویز لکوه در
تصاویر  SARمطرح شده اسوت [ .]9در مراجوع [ ]9-5بورای یراحوی
فیلتر حذف لکه از شاخصهای آماری منلی تصویر در یول یک پنجره
ثابت استفاده شده است .باوجوداینکه ایون فیلترهوا در منوای همگون
به خوبی عمل میکنند ،ولیکن توانوایی حفو جزئیوا تصوویر (ماننود
ایالعا لبهها) را ندارند .در مرجع [ ]1از روش بازسازی تصویر مبتنی
بر سنجش فشرده 1استفاده شوده اسوت .در ایون روش ابتودا از تصوویر
 SARبهصور تصادفی و بدون پیکسل تکراری نمونهبرداری شده است
و سپس با بازسازی چند تصویر سنجش فشرده ،برای حوذف اثور نوویز
روی یک یول پنجره ثابت از تصاویر میانگینگیری انجام میشود.
در گروه دیگر مرسووم بوه روشهوای مبتنوی بور تبودیل ،یراحوی
فیلترهای حذف نویز بر پایه نظریه تخمین بیوزین در حووزه تبودیالتی
مانند ویولت ،2کرولت ،9کانتورلت 9و سایر مووارد صوور گرفتوه اسوت
[ .]7-21در یک گروه از روشهای ارائه شده بور پایوه تبودیل ویولوت،
باکمک توزیع آماری پیشفرض برای ضرایب تبودیل ،تخموین زن هوای
بیزین ) (MAP/MMSEضرایب تبدیل به ننوی یراحی شده اند که اثور
لکووه حووداقل شووود [ .]7-11بووهعووالوه ،در روش حووذف لکووه براسوواس
آستانهگذاری در حوزه تبدیل ویولت ،تعیوین آسوتانه بهینوه بیوزین در
[ ]12مورد مطالعه قرار گرفته است .در این روش ضرایب تبدیل در هر
مقیاس با یک آستانه 5مقایسه میشوند و ضرایبی با مقادیر دامنه کمتر
از آستانه به مقدار صفر نگاشته میشووند .باوجوداینکوه تبودیل ویولوت
به صور چندمقیاسی عمل میکند و قادر است که در راستاهای افقی،
عمودی و مورب جزئیا تصویر را در چنودین سوطوح تفکیکوی نشوان
دهد ،ولیکن در استخراج ایالعا سواختارهای انننوادار تصوویر توانوا
نیست [ .]9روش کاهش لکه درحوزه تبدیل کرولوت نیوز موورد توجوه
پژوهشگران قرار گرفتوه اسوت [ .]19-19تبودیل کرولوت یوک تبودیل
جهتدار چندمقیاسی است که باوجوداینکه تنلیل آن به تبدیل ویولت
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وابسته است ،لیکن در مقایسه با تبودیل ویولوت ،ایون تبودیل توصوی
بهتری برای لبهها و ساختارهای انننادار موجود در تصویر ارائه میدهد.
به عالوه ،از حوزه تبدیل کانتورلت برای یراحوی فیلترهوای حوذف
لکووه اسووتفاده شووده اسووت [ .]15-21تب ودیل کانتورلووت یووک تبوودیل
چندمقیاسی و چندجهتی است که بوهیوور مسوتقیم روی شوبکههوای
(چهارخانه) مستطیلی گسسته تعری میشود .بوه یوور خوا تبودیل
کانتورلت فاقد زیرنمونهبرداری (NSCT) 1از چندین سوط (مقیواس) و
مجموعه فیلترهای جهت دار بورای نموایش ایالعوا تصوویر اسوتفاده
میکند و قابلیت حف لبهها و جزئیوا سواختارهای هندسوی تصوویر
مانند خطوط کنارهنما و بافتها را دارا است [ .]11در واقع در شرایطی
که دادههای داده شده در یک قالب نمایش گسسته (مانند پیکسولهوا
در یک تصویر) در اختیار باشند تبدیل کانتورلت نمایش دقیو توری از
جزئیا تصویر ارائه میدهد و قادر است بور برخوی از منودودیتهوای
تبدیال ویولت و کرولت غلبه نماید .در مقابل هنگوامیکوه تنلیول در
یک حوزه پیوسته با تعداد زیاد نقاط داده مطرح باشد (ماننود آنچوه در
تنلیل ویدیو و متن با آن روبرو هستیم) ،تبدیل کرولت توانایی بایتری
در نمایش جزئیوا سواختارهای انننوادار در تصوویر نشوان مویدهود.
مطالعه اخیر در [ ]21نیز نشان داده است که برای حذف لکه از تصاویر
با قابلیت تفکیک نه چندان بای ،تبدیل کانتورلت در مقایسه بوا تبودیل
کرولت عملکرد بهتری دارد .در نگرش غالب برای حذف لکوه در حووزه
تبدیل کانتورلت ،از یک توزیع آماری پیشفورض (غالبواً توزیوع نرموال
تعمیمیافته) برای ضرایب تبدیل استفاده میشود ،و برایناساس بهترین
تخمین بیزین برای ضرایب تبدیل عاری از لکه به دست مویآیود [-11
 .]17از یرف دیگر بهدلیل اینکه توزیع آماری ضرایب تبدیل کانتورلوت
دارای رفتاری با تنییرا سریع از مقدار بیشینه به مقودار صوفر اسوت،
نویز لکه را میتوان با استفاده از روش آستانهگذاری سخت روی ضرایب
تبدیل کانتورلت بهیور موثری کاهش داد [.]11
باید توجه نمود که در ادبیا موضوع روش هوای هوشومندانه تور و
پیچیدهتری در مقایسه با الگوریتمهای آستانهگذاری و فیلترهای بیزین،
برای کاهش نویز لکه وجود دارد (دراینمورد میتوان به الگووریتمهوای
ارائهشده در [ ]1و [ ]14اشاره کرد) .بااینوجود ایون نووع الگووریتمهوا
دارای پیچیدگی مناسباتی باییی بوده و برای کاربردهای که در آنهوا
سرعت و زمان پیادهسازی از اهمیت زیوادی برخووردار اسوت ،مناسوب
نیستند .ازاینجهت الگوریتمهایی مانند آستانهگذاری و فیلترهای بیزین
که از پیچیدگی بهمراتب پایینتوری برخووردار هسوتند و درعوینحوال
کارایی حذف نویز قابل قبولی نیز دارند ،مورد توجه قرار گرفتهاند [-21
 .]11ایده اصلی که در این مقاله دنبال میشود ترکیب آستانهگوذاری و
فیلترهای بیزین در حوزه تبودیل کانتورلوت  NSCTبورای رسویدن بوه
کارایی بهتر در کاهش نویز لکوه بودون افوزایش چشومگیور پیچیودگی
مناسباتی و پیادهسازی الگوریتم ،است .در روش آسوتانهگوذاری بورای
کاهش اثر لکه ضرایب تبدیل  NSCTکه از یک آستانه کوچکتر باشند
به صفر نگاشته میشوند .هرچند ایون ضورایب ممکون اسوت ایالعوا
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مفیدی از تصویر در خود داشته باشندکه با آستانهگذاری این ایالعوا
از بین میرود .بنابراین تفکیک این ضرایب از مولفههوای نوویز و حفو
آنها میتواند باعث بهبود کیفیت تصویر بازسازی شده گوردد .بوهیوور
ویژه ،یک ایده ترکیبی ارائه شده است که سعی در بهرهبرداری توومم از
مزایای روشهای آستانهگذاری (یعنی سادگی پیادهسازی) و فیلترهوای
بیزین ( LMMSE/MAPیعنی دقت بایی تخمین سیگنال) برای حذف
نویز دارد .در این روش برخالف روشهای مرسوم آستانهگذاری ،ضرایب
 NSCTبووا دامنووه کوچووک (زیوور یووک آسووتانه) بووا کمووک فیلترهووای
 MMSE/MAPتخمین زده شدهاند .مقایسه کارایی روش ارائه شوده بوا
سایر روشهای موجود براساس اندیسهای معتبر که کیفیت حذف نویز
را نشان میدهند ،مورد مطالعه قرار گرفته است و برایناسواس مزایوا و
معایب آنها مورد بنث و بررسی قرار میگیرد.
ساختار ایون مقالوه بوه شوکل زیور اسوت :در بخوش دوم مفواهیم
مقدماتی شامل مدل سازی نویز لکه ،تبدیل کانتورلت بوه هموراه مودل
آماری ضرایب تبدیل معرفی شده است .در بخش سوم روش پیشنهادی
حذف لکه بر پایه ترکیب آستانهگوذاری و تخموینزن بیوزین در حووزه
تبدیل  NSCTارائه شده است .در بخش چهارم نتایج آزموایشهوا روی
تصاویر واقعی  SARبا نویز اضافهشده و نویز یبیعی ارائه شدهاند .بخش
آخر نیز به نتیجهگیری اختصا دارد.

- 2مفاهیم مقدماتی
- 1- 2مدلسازی آماری نویز لکه
نویز لکه یک نوویز پاتوی در سیسوتمهوای تصوویربرداری راداری
است .عامل ایجاد این نویز سواختار تصوادفی اهوداف اسوت کوه باعوث
میشود سیگنالهای برگشتی حاصل از برخورد امواج الکترومنناییسی
با هدف باهم تداخل کنند .این تداخل باعث ظاهرشدن دانههای ریوز و
درشت در تصویر میگردد .بهیور دقی تر تفاو فاز مولفههای برگشتی
موج الکترومنناییسی از صوننه هودف (سوط زموین) باعوث توداخل
مؤلفهها در هنگام تشکیل تصوویر  SARبوهعنووان برآینود مولفوههوای
برگشتی ،میشود .در ادامه یک روش ساده برای مدلسازی آماری نویز
لکه ارائه شده است .هنگامیکه موج الکترومنناییسی با هدف برخوورد
میکند در هر سلول قابل تفکیک از صننه هدف تعداد متفرقسوازهای
زیادی وجود دارد .در واقع وقتی موج در موقعیت ) (x,yاز سط زموین
دچار تفرق میگردد مولفوههوای فواز    x , y و دامنوه  A  x , y آن
دچار تنییر میشوند .در این حالت بازتابپذیری مختلط 7در هر سولول
تفکیکی بهصور زیر برحسب دامنه و فاز  Nمتفرقساز قابل بیان است
[:]1
SAR

N

() 1

Ae j    A k e j k

درواقع تخمینی از بازتابپذیری منلی در هور پیکسول اسوت ،در فورم
معادله ( )1به عنوان تصویر مختلط شناخته شده اسوت .از روی تصوویر
مختلط انواع متفاوتی از تصاویر قابل سواخت هسوتند کوه درایونمیوان
تصاویری که از روی دامنه  Aو لگاریتم شد (توان)  I  A 2سواخته
میشوند دارای تفسیر به مراتب سادهتری هستند .در ایون مقالوه مودل
نویز بر اساس تصویری که از روی دامنه تصویر مختلط ساخته میشوود
مورد آنالیز قرار میگیرد .برای  Nبزرگ و با فرض مولفههای متفرقساز
مستقل ،براساس قضیه حد مرکوزی مولفوههوای  Z1و  Z2دارای توزیوع
نرمال با میانگین صفر و واریانس  σ 2 /2خواهند بود و مؤلفه فاز  φنیوز
مستقل از دامنه و دارای توزیع یکنواخت در بازه ] [, است .در این
حالت دامنه  A  Z 12  Z 22دارای دارای تابع چگالی احتمال ()PDF
رایلی بهصور زیر است [:]1
2A
A2
()2
(exp

) A 0
2
2
متنیووور تصوووادفی  Aدارای میوووانگین  E [A ]    2و واریوووانس
p (A ) 

) 2 (1   4است.
نویز لکه باعث مویشوود کوه کیفیوت تصوویر  SARکواهش یابود.
بنابراین مطلوب است که قبل از تنلیل تصویر  SARنویز لکوه کواهش
یابد .معیارهای اصلی که در حذف نویز لکه بایود هموواره رعایوت شوود
عبار اند از )1 :کاهش هر چه بیشتر واریانس نویز در نواحی همگن )2
حف جزئیا بافت ،لبوه و خطووط و  )9نداشوتن هویچگونوه عووارض
مصنوعی .نویز لکه یک نویز با ماهیت ضربشونده اسوت .اموا بوهدلیول
اینکه رویه یراحی الگوریتمهای حذف نویز با مدل جمعشونده سادهتر
است ،قبل از اقدام به حذف این نویز ،مدل ضربشونده به جمعشوونده
تبدیل میشود .در این مقاله از مدل زیر استفاده شده است [:]4
()9

g (n )  f (n ).u (n )  f (n )  f (n ) u (n )  1
)  f (n )  f (n ).u (n )  f (n )  v (n

که در آن ] n=[n1,n2موقعیت پیکسول g(n) ،تصوویر نوویزدار مشواهده
شده f(n) ،تصویر بدون نویز و )  u ( nنویز لکه و مستقل از ) f(nرا نشان
میدهند v(n)=f(n).u(n) .نیز مؤلفه نوویز وابسوته بوه سویگنال ) f(nدر
مدل جمعشونده است .در فاز شبیهسازی (بخش  )9برای اضافه کوردن
نویز لکه به یک تصویر بدون نویز ابتدا نمونههای نوویز لکوه )  u ( nبور
اساس توزیع ( )2و بوا مقودار متوسوط ] E[Aتولیود مویشووند .سوپس
نمونههای ) v(n)=f(n).u(nاز روی نمونههای نویز و تصوویر بودون نوویز
قابل مناسبه خواهند بود.
فرض کنید که ) Wg(n) ، Wf(nو ) Wv(nبهترتیب ضرایب  NSCTرا
برای ) g(n) ،f(nو ) v(nنشان دهند .بهدلیل خطی بودن  ،NSCTمعادله
( )9در حوزه تبدیل کانتورلت بهصور زیر نوشته میشود:

k 1

که در آن  A kو  kبهترتیب دامنه و فاز متفرقساز kام هستند .تصویر
 SARاز روی مولفوووووههوووووای ) (Z 1  Acos   , Z 2  Asin  در
کانالهای همفاز و تربیعی گیرنده سواخته مویشوود .ایون تصوویر کوه
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حذف نویز لکه از تصاویر . . . SAR

()9

) W g (n ) W f (n ) W v (n
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- 2- 2تبدیل کانتورلت فاقد زیرنمونهبرداری
تبدیل کانتورلت یک تبدیل چندمقیاسی و چندجهتی است که بهدلیل
استفاده از عملگرهای فشردهساز و گستردهساز دارای خاصیت انتقوال-
ثابت 1نیست [ .]15بهعبار دیگر در هر مرحله از تبدیل تعداد ضورایب
تنییر میکند .برای حصول خاصیت انتقال-ثابت تبدیل کانتورلت فاقود
زیرنمونهبرداری با حذف عملگرهای فشردهساز و گسوتردهسواز معرفوی
شده است [ .]11در  NSCTبا افزایش افزونگوی تعوداد ضورایب در هور
مرحله از تبدیل با تعداد ضرایب سیگنال ورودی برابر اسوت و بوه ایون
دلیل این تبدیل دارای خاصویت انتقوال-ثابوت اسوت .سواختار تبودیل
 NSCTشامل دو قسمت است )1 :ساختار هرمی فاقد زیرنمونه بورداری
که دارای خاصیت چندمقیاسی است ،و  )2مجموعه فیلترهای جهتدار
که خاصیت چندجهتی را تنق میبخشند .بورایناسواس ایون تبودیل
قابلیت حف لبهها و جزئیا ساختارهای هندسی تصویر مانند خطوط
کنارهنما و بافتها را دارا است.
- 1- 2- 2ساختار هرمی فاقد زیرنمونهبرداری
ساختار هرمی این تبدیل با اسوتفاده از مجموعوه فیلترهوای بایگوذر و
پایینگذر ایجواد مویشوود .در ایون تبودیل عملگرهوای فشوردهسواز و
گستردهساز حذف شده است و کوار ایون عملگرهوا بوا تنییور فرکوانس
فیلترهای هر شاخه جبران میگردد .در هر مرحله از تجزیه ،سیگنال به
دو قسمت بایگذر و پایینگذر تقسیم میگردد .بهیورخا در مرحلوه
jاُم ،تجزیووه براسوواس فیلتوور پووایینگووذر دوبعوودی ) H 0 (zدر بانوود
 ،   و فیلتوور بایگووذر )  H 1(z )  1  H 0 (zدر بانوود

2

2 j  ,   2 j 

2

   2 j 1  ,   2 j 1  \    2 j  ,   2 j 

 

2

انجووام شووده اسووت

)  . (z   z 1, z 2 شووکل  1سوواختار کلووی تبوودیل کانتورلووت فاقوود
زیرنمونهبرداری را برای تجزیه هرمی در دو مرحله نشان میدهد.
T

- 2- 2- 2مجموعه فیلترهای جهتدار
برای تقسیمبندی هر یک از زیرباندهای (مولفههای فرکانسی) بهدسوت
آمده از ساختار هرمی ،از فیلترهای جهوتدار اسوتفاده شوده اسوت .بوا
توجه به اینکه تصوویر دارای دو بعود اسوت بعود از اینکوه مولفوههوای
فرکانس پایین و بای از هم جدا شدند ،با استفاده از فیلترهای جهوتدار
مولفههای فرکانسی دو بعد نیز در هر زیرباند از هم تفکیوک شوده و بوا
مرزهای فرکانسی مشخصی جدا میشوند .در نمونه نشواندادهشوده در
شکل  ،1هر مؤلفه فرکانسی حاصل از تجزیه هرمی در صفنه فرکانسی
دوبعدی به چهار زیرباند تقسیم شده است.
- 9- 2توزیع گوسی تعمیمیافته
برای تخمین ضرایب کانتورلت عاری از نویز بر اساس تخمینزن
به یک مدل آماری که براساس آن  PDFضرایب تبدیل مشخص شوود،
نیاز است .در ادبیا موضوع برای مدلسازی توزیع آماری ضرایب
MAP
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Laplacian
Pyramid

Low pass
Output

Low pass
Output

Band pass
Output
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Output

LH

LL

HH

HL

NSCT
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Directional Filter
Bank

HL

Band Pass Output

Input
image

Laplacian
Pyramid

شکل ( :1ال ) ساختار تبدیل  NSCTبا تجزیه هرمی در دو مرحله .در هر
مرحله از تجزیه با کمک یک جفت فیلتر پایینگذر و بایگذر ،مولفههای
فرکانسی پایینگذر  ،LLو میانگذر  LH ،HLو  HHتولید میشوند .این
مؤلفهها با عبور از بانک فیلترهای جهتدار ضرایب  NSCTرا تولید میکنند
(در شکل هر مؤلفه میانگذر به چهار زیرباند تقسیم شده است).

تبدیل ویولت و تبدیل  NSCTاستفاده ازتوابع گوسوی تعمویمیافتوه بوا
پارامترهای منلی پیشنهاد شده است و در یی آزمایشهوایی عملکورد
صنی آن مورد تأیید قرار گرفته اسوت [ .]12[]11متنیور تصوادفی X
باتوزیع گوسی تعمیمیافتوه (GGD) 4دارای توابع چگوالی احتموال زیور
است [:]11


)| e  ( |x X
)2(1 / 

()5
کوه در آن

)1 (3 / 
) (1 / 



p X (x ) 

پوارامتر مقیواس نوام دارد و بوه واریووانس

توزیع مرتبط است  ،پارامتر شکل نامیده میشود μX ،میانگین توزیوع
است ،و ) Γ(.نیز تابع گاما را نشان میدهد  .حالتهای خا این توزیع
به ازاء    1و    2بهترتیب متناظر توزیع یپالسین و توزیوع گوسوی
هستند .پارامتر  از روی معادله غیرخطی زیر بهدست میآید [:]11
()1

] E [X 2
)(3 / 

] E [X 4
)(1 / )(5 / 

در این رابطه )  E (X 2و )  E (X 4بهترتیوب مموانهوای دوم و چهوارم
متنیر  Xرا نشان میدهند که در مرحله پیادهسازی بهصور منلوی از
روی سیگنال مشاهدهشده تخمین زده میشوند.
9- 2

-آستانهگذاری در حوزه تبدیل NSCT

در روش آستانهگذاری فرض بر این است که بیشتر انرژی سویگنال بور
روی تعدادی از ضرایب تبدیل که دامنه بزرگتری دارند متمرکز شوده
است .بنابراین ضرایب تبدیل با دامنه زیر یک آستانه بهعنوان مولفههای
نویز تلقی میشوند .براین اساس حذف نویز با انقباض 11ضورایب تبودیل
زیر آستانه به سمت مقدار صفر صور میگیرد .آستانه گذاری میتوانود
به دو روش آستانهگذاری نَرم و سوخت انجوام گیورد [ .]12[]11بورای
حذف نویز در حوزه تبدیل  ،NSCTدر روش آستانهگذاری مرسوم یکی
از نگاشتهای نشان داده شده در شکل  2برای تبدیل ضوریب ) W g (n
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به )  Wˆg (nبه کار میرود .رابطه ورودی-خروجی نگاشت آستانه گوذاری

2

()12

با پارامتر وزن  Rبهصور زیر است [:]11

N

(n )]i2, j

) W g (n )  R .W g (n

()7
در آستانهگذاری سخت با مقدار آستانه



داریم:

در آستانهگذاری سخت اگر مقدار ضریب از مقدار آستانه بوهدسوت
آمده بزرگتر باشد تنییری در آن ایجاد نمیشود .در آستانهگذاری نرم
ضرایب بزرگتر از مقدار آستانه بهاندازه مقدار ثابتی جابجا میشوند .در
این حالت ضریب وزن بهصور زیر قابل بیان است:
()4

|W g ( n ) | 

N

g

M

[W
i 1 j 1

1
MN



)Wˆ g (n


0,
R 

1,

|W g (n ) | 

|W g ( n ) | 

i 1 j 1

1
MN

(n )]i2, j 

)Wˆ g (n

|W g (n ) | 

() 1

g

M

[W

W2 g ( n )  E [W g2 (n )]   E [W g (n )]

0,

R 

1  |W (n ) | ,
g


)Wg (n

)Wg (n

(ب)
(ال )
شکل  :2نگاشت ورودی-خروجی )  W g (n )  R .W g (nدر (ال ) آستانهگذاری
سخت ،و (ب) آستانهگذاری نرم R .با روابط ( )1و ( )4تعیین میشود.

براینمبنا واریانس تصویر بدون نویز برابر خواهد بود با:
باید توجه نمود که روش آستانهگذاری سخت دارای ناپیوستگی در
تابع نگاشت خوود اسوت و بوهایوندلیول ممکون اسوت اثورا تصونعی
غیرمنتظرهای را در تصوویر بازسوازی شوده ایجواد کنود .ایون موضووع
بهخصو در حالتی که نویز انرژی قابل مالحظهای داشته باشد اهمیت
پیدا میکند .اگرچوه روش آسوتانهگوذاری نورم ازنظور بصوری تصواویر
مطلوبتری را ایجاد مینماید ،ولیکن وجوود یوک فاصوله ثابوت موابین
ضوورایب ورودی و خروجووی نگاشووت مویتوانوود باعووث اثوورا تیرگووی و
منوشدگی در تصویر بازسازیشده شود .ازیورفدیگور انتخواب مقودار
آستانه در این روش از اهمیت زیادی برخوردار است .بررسیهای انجوام
شده نشان میدهد که با پیشفرض توزیع  GGDبرای ضورایب تبودیل
سیگنال و توزیع نرمال برای ضرایب نویز ،مقدار آستانه براساس فرمول
( )11به مقدار بهینه آستانه بسیار نزدیک است .برایناسواس و باکموک
فرمول ( ، )9تخمین بیزین مقدار آستانه در هر مرحله از تجزیه و بورای
هر زیرباند بهصور جداگانه یب فرمول زیر مناسبه میگردد [:]12
()11
که   l , kمقدار آستانه،

l ,k



v

  W2واریانس نوویز ،و

 

 

l ,k

2
Wv

l ,k

Wf

l ,k



f

l ,k

  Wاننوراف

معیار ضرایب تبدیل تصوویر بودون نوویز در مرحلوه lام از تجزیوه و در
زیرباند kام ،را نشان میدهند .برای مناسبه عددی مقدار آسوتانه بایود
این دو پارامتر مناسبه شووند .بورای مناسوبه واریوانس نوویز تخموین
میانگین بهصور زیر بهکار برده میشود [:]12
()11

median W g (n )l , k 
0.6745



l ,k

 
Wv

برای مناسبه اننراف معیار تصویر بدون نویز ،ابتدا واریانس تصوویر
نویزدار به شکل زیر تخمین زده میشود:

Serial no. 87



()19



 max W2 g ( n )  W2v ,0



2
) W f (n

- 9روش پیشنهادی حذف لکه
همچنان که در قسمت  9-2بیوان شود ،روش آسوتانهگوذاری علیورغم
اینکه از پیادهسازی سادهای برخوردار است ولویکن دارای نقواط ضوع
مشخصی نیز هست .در این روش ضرایب کوچکتر از مقدار آستانه بوه
صفر نگاشته میشوند .هرچند این ضرایب ممکن است ایالعا مفیدی
از تصویر را در خود داشته باشند که با آستانهگوذاری ایون ایالعوا از
بین میرود .این مسئله به نوبه خود میتواند به ما شودن تصوویر و از
دست رفتن ایالعا لبهها منجر شود .بنابراین تفکیک ایون ضورایب از
مولفههای نویز و حف آنهوا مویتوانود باعوث بهبوود کیفیوت تصوویر
بازسازی شده گردد .ایده روش پیشنهادی به ایون صوور قابول بیوان
است که در الگوریتم آستانهگذاری بهجای نگاشت ضرایب زیر آستانه به
مقدار صفر ،از تخمین زن هوای بیوزین  LMMSE/MAPبورای تخموین
ضرایب تبدیل در ناحیه زیر آستانه استفاده شود .این به آن معنا اسوت
که فرم توابع نگاشوت آسوتانهگوذاری در منودوده ورودی زیور آسوتانه
براساس یک رویه بهینهسازی استخراج خواهد شد.
با توجه به اینکه از تخمینزنهای بیزین  LMMSE/MAPبهعنوان
بلوکهای پایهای در روش پیشنهادی استفاده شده است ،در این بخش
ابتدا روابط فرمبستهای برای تخمینزنهای بیزین استخراج شده است.
-تخمینزنMAP

1- 9

در این زیربخش تخمینزن MAPبرای ضرایب کانتورلوت بودوننوویز از
روی ضرایب نویزدار استخراج شده است .تخمین MAPاز توابع چگوالی
احتمال شریی ضرایب بدون نویز بهصور زیر استفاده میکند [:]4
()19

) w f  arg max p (w f | w g
wf

با استفاده از قانون بیزین و لگاریتمگیری رابطه زیر بهدست میآید:
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2 wˆ f  w f
0
| W f | wˆ f  w f

w f  arg max log p (w g | w f )  log pW f (w f ) 
w

()15

f

2W2 v

حال با توجه به رابطه ( )9میتوان نوشت:
()11

W f

w f  arg max log pWv (w g  w f )  log pW f (w f ) 
w

2W2 v

f

W f

برای مناسوبه کمیوت تخموین فووق بوه  PDFمتنیرهوای نوویز و
سیگنال نیاز است .مطالعا انجام شده در [ ]11و [ ]21اعتبار استفاده
از توزیع ( )5برای ضرایب کانتورلت را تأیید میکند .بهیور خوا یزم
است برای هر زیرباند در ابتدا ممانهای اول ،دوم و چهارم مولفوههوای
نویز و سویگنال بوهصوور منلوی و باکموک ضورایب تبودیل در یوک
همسایگی پنجره مربعوی تخموین زده شووند .سوپس بوا حول معادلوه
غیرخطی ( )1پارامتر شکل برای هر توزیوع بوهیوور جداگانوه مناسوبه
شود .بااینوجود ،در ایون مقالوه بورای منودودکردن بوار مناسوباتی و
به دست آوردن یک جواب در فورم بسوته ،بورای توابع چگوالی احتموال
ضرایب کانتورلت سیگنال بدون نویز و همچنین ضرایب کانتورلت نوویز
لکه بهترتیب ازتوابع توزیع یپالسین و گوسی استفاده شده است .البتوه
نتووایج حاصوول از پی وادهسووازی تخم وینزن موووردنظر در بخووش  9نیووز
تأییدکننده کارایی مناسب این فرض است .برای این منظور تنها کوافی
است که میانگین و واریانس مولفههای نویز و سیگنال بهصور منلوی
تخمین زده شوند .بنابراین برای  PDFمتنیرهوای تصوادفی )  W f (nو
)  W v (nبهترتیب توزیع یپالسین با متوسوط  wو توزیوع گوسوی بوا
متوسط صفر به شکل زیر بهکار برده میشوند [:]4
f

()17

| 2 | w f  w f
1
exp(
)
w f
2w f

pW f (w f ) 

()11

1
w2
) exp( v2
2w v
2 w v

pWv (w v ) 

براین اساس ،با مشت گیری از معادلوه ( )11نقواط بیشوینه مطواب
رابطه زیر قابل استخراج خواهند بود:
()14

0



) (w f

w f w f

    log p

Wf

w f



)  log pWv (w g  w f
w f

با جایگذاری روابط ( )17-11در ( )14و انجام عمول مشوت گیوری
بهصور زیر ،جواب فرم بسته مطاب معادله ( )21قابل حصول است:

wˆ f

()21

0
wˆ f

|

 w
f

 (w g  w f ) 2 


2W2 v

 w
f

 2 | w f  w
f

W f



w f




w f

w g  w f 
w g  w f 
otherwise

2- 9



) (w g  wˆ f
W2 v

 


2W2 v
,
w g 
W f


2W2 v

 wˆ f  w g 
,
W f

 ,
 wf



-تخمینزن LMMSE

تخمینزن  LMMSEبه دلیل سادگی و داشتن خطای میانگین مربعا
کم مورد توجه است .این تخمینزن فقط به همبستگی بین مشاهدا
و متنیر مجهول بستگی دارد و مناسبه آن نیازی به داشتن تابع
چگالی احتمال تومم متنیرهای تصادفی ندارد .فرض کنید ) Wf(nو
) Wg(nبهترتیب نشاندهنده ضرایب کانتورلت تصویر بدون نویز و
تصویر نویزدار باشند .بهدلیلاینکه نویز و تصویر ناهمبسته بوده و نویز
دارای مقدار متوسط صفر است ،تخمینزن  LMMSEرا میتوان در
حوزه کانتورلت بهصور زیر نوشت [:]11
]) Wˆf (n )  E [W f (n

()21



(n )  E [W g (n )]

g

W

(n )  E W g (n ) 

g

W

)) cov(W f (n ),W g (n
)) var(W g (n
) W2 f ( n
) W2 f ( n )  W2 v ( n



 E W f (n ) 

از رابطه ( )21مشخص اسوت کوه تخموین زن  LMMSEتنهوا بوه
ممانهای مرتبه اول و دوم مولفههای سیگنال و نوویز وابسوته اسوت و
برای تعیین آن نیازی به دانستن تابع چگالی احتمال تومم نخواهد بود.
- 9- 9مناسبه ممانهای

اول و دوم ضرایب تبدیل NSCT

برای استفاده از تخمینزنهوای  MAPو  LMMSEدر معوادی (-21
 )21یزم است که مقادیر ممانهای اول و دوم ضرایب تبدیل کانتورلت
) Wf(nو ) Wv(nمناسبه شوند .بهدلیل اینکوه سویگنال اولیوه دریوافتی
رادار  SARیک فرایند تصادفی است ،فرض میشوود کوه تنهوا یکوی از
تنق های آن (تصویر مورد نظر) در دسترس است .بنابراین نمویتووان
بهیور مستقیم ممانهای آنرا مناسبه کرد .بااینوجوود اگور سویگنال
تصویر  SARبهصور منلی فرایندی ایستان و ارگودیک فرض شود در
این صور میتووان باکموک متوسوطهوای مکوانی (بوهجوای آمواری)
ممانهای آن را تخمین زد.
ال ) متوسط و واریانس
بهدلیل اینکه نویز )  v (nفرآیندی با مقدار متوسط صفر است ،بهسادگی
میتوان نشان داد که بعد از اعمال تبدیل کانتورلت ضرایب )  W v (nنیز
دارای مقوودار متوسووط صووفر هسووتند و بنووابراین خووواهیم داشووت
])  . W2  E [W v 2 (nبرای مناسبه ممان دوم متنیر )  ،W v (nدر مرجع
) W v (n

v
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[ ]22پیشنهادی ارائه شده است که براساس آن ابتدا ضورایب
برحسب کانولوشن حوزه مکانی )  v (nبا یک فیلتور میوانگوذر معوادل
نوشته میشوند .در مرحله بعد با اعمال توان دوم بر جمع کانولوشون و
سپس مناسبه متوسط آن ،نتیجه مورد نظر بهدست میآید .بااینوجود،
همچنان که در [ ]11-12نیز تائید شده است ،یک تخمین سوادهتور و
البته قابلقبول برای مقدار  Wاز معادله ( )11وقتیکوه روی زیربانود
مولفههای فرکانسبایی ( HHشکل  )1مناسبه شود ،بهدست میآید.

) W v (n

حذف نویز لکه از تصاویر . . . SAR

 oاگوور  W g (n )  باشوود آنگوواه بسووته بووه ایونکووه کوودامیووک از
روشهای آستانهگذاری مرسوم مدنظر باشد ،نگاشت زیور اعموال
شود:
HT is used
W g (n ),


ˆ

W f (n )  

W g (n ), ST is used
1 
|
W
(
n
)
|
g




()29

v

ب) متوسط و واریانس
با توجه به اینکه  E [W v (n )]  0است بنوابراین از رابطوه ( )9خوواهیم
داشووت  . E W f (n )  E W g (n )بنووابراین ])  E [W f (nرا موویتوووان
) W f (n

از ضرایب ) W g (n

بهصور منلی در هر زیرباند با میانگینگیری مکانی
بهدست آورد .برای مناسبه ممان دوم مطاب رابطه ( )9خواهیم داشت:

 HTو  STبهترتیب به آستانهگذاری سخت و نرم اشاره دارند.
 oاگر  W g (n )  باشد آنگواه بسوته بوه ایونکوه از کودامیوک از
تخمینزنهای ( )21و یا ( )21استفاده شود Wˆf (n ) ،با اسوتفاده
از تخمینزن  LMMSEیا  MAPبهدست آید.
 - 5بعد از مناسبه و مرتب نموودن ضورایب  ،NSCTعکوس تبودیل
کانتورلت برای بازسازی تصویر اعمال میشود.

] E [W g2 (n )]  E [W f (n ) W v (n ) 
2

()22

])  E [W g2 ( n )]  E [W v 2 ( n

ر

تساوی دوم در رابطه فوق به دلیل استقالل ) f(nو ) u(nدر رابطه ( )9و
تساوی  E [u (n )]  0حاصل شده است .براین اساس واریوانس ضورایب
)  W g (nقابوووووول مناسووووووبه خواهوووووود بووووووود و از فرمووووووول
v

:

ما

'Wg (n) 

f

ا

Serial no. 87

)Wg(n

ا

- 9- 9روش پیشنهادی
در روش پیشنهادی از یکی از نگاشتهای آستانهگذاری سخت و یا نرم
(روابط ( )1و ( ))4برای حذف نویز استفاده شده است با اینتفاو کوه
تخمین ضرایب تبدیل در ناحیه زیور آسوتانه باکموک تخموینزنهوای
بیزین انجام شده است .در این مورد باید توجه داشوت کوه اسوتفاده از
تخمین زن  LMMSEدر ( )21به عنوان یک نگاشت مستوی و اسوتفاده
از تخمینزن  MAPدر ( )21بهعنوان یک نگاشت غیرخطی قابل تفسیر
است .با توجه به کارآمد بودن و همچنین سادگی پیادهسوازی و وجوود
پارامترهای مورد نیاز برای تخمینزنهای  LMMSE/MAPارائوه شوده
در روابط ( ،)21-21استفاده از این تخمینزنها برای مناسبه ضورایب
بدون نویز پیچیدگی مناسباتی باییی نخواهود داشوت .شوکل  9رونود
الگوریتم پیشنهادی را نمایش میدهد .در این الگوریتم با توجه به نووع
آستانهگذاری و همچنین نوع تخموینزن بیوزین موورد اسوتفاده چهوار
حالت به وجود میآید  ،برای سادگی و پرهیز از تکرار از حروف مخفو
مطاب جدول  1برای هرکدام از این حالتها استفاده شده است.
مراحل الگوریتم پیشنهادی بهصور زیر است:
 - 1تبدیل مدل ضربشونده نویز به مدل جمعشونده با فرمول (.)9
 - 2اجرای تبودیل  NSCTبورای دسوتیابی بوه زیربانودها و ضورایب
تبدیل.
 - 9مناسبه پارامترهای مورد نیواز و مقودار آسوتانه بهینوه بوه روش
بیزین در هر زیرباند.
 - 9اعمال روش آستانهگوذاری بورای هور یوک از ضورایب زیربانودها
براساس مقدار آستانه بهصور زیر:

ا ر
n=1

)  W2 (n )  W2 (n )  W2 (nواریانس )  W f (nنیز مناسبه میشود.
f

ر

'Wg (n) 

ا

ی
ا
ما اش
ا  MAPا
می
ا ) (20ا LMMSE
ا ا )(21

ما

م

اش )(23

اش
ش ه
ی

n=n+1

ا ر

یش ه

ی:

شکل  :9الگوریتم روش پیشنهادی حذف نویز لکه با آستانه . 
جدول  :1چهار حالت مختل پیادهسازی ممکن در فلوچار شکل  9برحسب
نوع تخمینزن بهکارگرفته شده و نوع آستانهگذاری استفاده شده.
آستانهگذاری نرم

آستانهگذاری سخت

نوع تخمینزن

LS

LH

LMMSE

MS

MH

MAP

- 9ارزیابی کارایی روشهای حذف لکه در تصاویر

SAR

شبیهسازی و بررسی نتایج برای دو تصویر با ابعواد  512×512صوور
گرفته است .تصویر اول بهعنوان یک تصویر مرجع بودون نوویز انتخواب
شده است .برای اهداف ارزیابی عملکرد الگوریتمهوای حوذف لکوه ،بوه
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تصویر اول مطاب فرمول ( )9نویز لکه اضافه شده اسوت .بورای تصوویر
دوم از یک تصویر  SARبا نوویز لکوه واقعوی اسوتفاده شوده اسوت کوه
باکمک سیگنال دریافتی آنتن گیرنده  SARبازسازی شده است .بورای
ارزیابی کوارایی روش هوای حوذف نوویز عوالوه بور مقایسوه بصوری ،از
شاخصهای شناختهشدهای که بهصور کمی قابول مناسوبه هسوتند
استفاده شده اسوت .چنودین شواخص کوارایی بورای ارزیوابی کیفیوت
فیلترهای حذف لکه ارائه شده است که بهصوور اساسوی در دو گوروه
شاخصهوای بوا تصوویر مرجوع و شواخصهوای بودون تصوویر مرجوع
یبقهبندی میشوند [ .]29شواخصهوای بوا تصوویر مرجوع عمومواً در
ارزیابی عملکرد الگوریتمهای حذف نویز بهکوار گرفتوه مویشووند و در
شرایطی مورد استفاده قرار میگیرند که تصویر مرجوع بودون نوویز در
دسترس باشد .شاخصهای بدون تصویر مرجع بورای ارزیوابی کیفیوت
حذف لکه از تصاویری مناسب هستند که دسترسی به تصویر بدون نویز
آنها مقدور نیست .در مقاله حاضر شاخصهایی از هر دو گروه موذکور
مورد استفاده قرار گرفتهاند .از تبدیل  NSCTدو مرحلهای مطاب شکل
 1اسوووووتفاده شوووووده اسوووووت .بوووووهعوووووالوه ،در اسوووووتخراج
تخمینزنهای  MAP/LMMSEدر معادی ( ،)21-21بورای مناسوبه
منلی ممانهای اول و دوم ضرایب تبدیل از پنجرهای با ابعواد 11×11
استفاده شده است .استفاده از پنجره متنرکوی بوا ابعواد موذکور دقوت
مناسبی برای تخمین منلوی پارامترهوای توابوع  PDFضورایب فوراهم
میآورد [.]29
- 1- 9معرفی شاخصهای ارزیابی کیفیت
یک معیار معروف در ارزیابی کیفیت حذف نویز شاخص  PSNR11اسوت
که براساس مقدار میانگین مربع خطا  MSE12تعریو مویشوودMSE .
برای یک تصویر  M×Nپیکسل بهصور زیر قابل مناسبه است:
()29

2

  fˆ[i , j ]  f [i , j ]
N

M

i 1 j 1

1
MN

MSE 

که در آن ˆ fبه تصویر نویززدایی شده و  fبه تصویر اصلی بودون نوویز
اشاره دارند .در این صور  PSNRیب رابطه زیر بهدست میآید [:]9
()25

 f 2 
PSNR  10log  Peak 
 MSE 

که در آن  f Peakحداکثر مقدار نمونوه هوای تصوویر را نشوان مویدهود.
شاخص  PSNRبرای شرایطی که تصویر مرجع بدون نوویز در دسوترس
باشد مناسب است و مقدار بزرگتر آن کارایی بهتر حذف نویز فیلتور را
نشان میدهد.
19
شاخص  ENLسط نوویز لکوه در یوک ناحیوه همگون از تصوویر
نویززدایی شده را نشان میدهد و بهصور زیر تعری شده است [:]1
2

()21

 mean (fˆ )
ENL 
H

) var(fˆH

که در آن  fˆHبوه تصوویر یوک ناحیوه همگون انتخوابشوده از تصوویر
نویززداییشده اشاره دارد .مقدار بزرگتر  ENLبه معنای کیفیوت بهتور
حذف لکه است .شاخص ENLبرای شرایطی که تصویر مرجع بدون نویز

Serial no. 87
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در دسترس نباشد مناسب است و درصورتی معتبر است که روش حذف
نویز در حف مقدار میانگین تصویر عملکرد خوبی داشته باشوند .بورای
ارزیابی مقدار اننراف میانگین تصاویر بهدسوت آموده از پوارامتر MPI19
بهصور زیر استفاده شده است [:]1
()27

) mean (f o,H )  mean (fˆH
) mean (f o,H

MPI 

که در آن  f o,Hبه ناحیه همگن انتخابشده از تصویر اولیه با نویز اشاره
دارد .مقدار کوچکتر  MPIبه معنای حف بهتر مقدار میانگین است.
برای ارزیابی قابلیت حف لبهها بعد از اعمال فیلتور حوذف لکوه از
شاخص  ESI15استفاده شده است .این شاخص بهصور جداگانه بورای
دو راستای عمودی و افقی مناسبه میشود .بورای تصوویری بوا انودازه
 M×Nپیکسل ESI ،در راستاهای افقی و عمودی بهترتیب بهصور زیر
تعری میشوند [:]1
M N 1

]   fˆ[i , j  1]  fˆ[i , j
()21

] [i , j  1]  f o [i , j

i 1 j 1
M N 1

o

 f

ESI h 

i 1 j 1
M 1 N

]   fˆ[i  1, j ]  fˆ[i , j
()24

] [i  1, j ]  f o [i , j

i 1 j 1
M 1 N

o

f

ESI 
v

i 1 j 1

شاخص  ESIبر روی تصویر نوویززدایی شوده ˆ fو تصوویر اولیوه  f oکوه
میتواند هم تصویر مرجع بدون نویز و هم تصویر اولیه نوویزدار درنظور
گرفته شود ،قابل مناسبه است [ .]1مقدار بزرگتر  ESIبه معنای حف
بهتر جزئیا لبهها است.
- 2- 9نتایج شبیهسازی روی تصویر مرجع با نویز اضافه شده
در ادبیا موضوع غالباً تصویر مرجع بودون نوویز بوهصوور مصونوعی
ساخته و شبیهسازی میشوود .بوااینحوال نتوایج تجربوی روی تصواویر
شبیهسازی  SARنشان مویدهود کوه تصواویر مرجوع سواختگی بورای
استدیل در مورد عملکرد حذف لکه فیلترها روی تصاویر واقعوی SAR
بهاندازه کافی مناسب نیستند [ .]9علت این مسئله این است که تصاویر
نویزی که با اضافه کردن نویز به تصویر مرجع ساخته میشووند ممکون
است کوه ازنظور خصوصویا آمواری بوا تصواویر واقعوی  SARنوویزدار
همخوانی نداشته باشند .ازاینرو انتخاب تصویر مرجع که انعکاس واقعی
صننه هدف را نشان دهود از اهمیوت زیوادی برخووردار اسوت .شوکل
(9ال ) یک نمونه تصویر دیجیتال هوایی صننه شهر سوانفرانسیسوکو
) )San Franciscoرا نشان میدهد که بهعنوان تصویر مرجع بدون نویز
مورد استفاده قرار گرفته است [ .]9این تصویر بهعنووان دامنوه تصوویر
مختلط مورد آنالیز قرار میگیرد .برای اضافه کردن نویز ابتدا نمونههای
نویز لکه )  u ( nبر اساس توزیع ( )2و بوا مقودار متوسوط ] E[Aتولیود
میشوند .سپس براساس رابطه ( )9نمونههوای نوویز در مقوادیر دامنوه
تصویر ضرب میشوند .براین اساس یک تصوویر  SARدر فرموت دامنوه
همراه با نویز شبیهسازی میشود.
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شکل (9ب) یک نمونوه از تصوویر مرجوع بوا نوویز اضوافه شوده بوا
 E[A]=1را نشان میدهد .برای ارزیابی کیفیت حوذف نوویز فیلترهوای
مختل دو نمونه نویز نسبتاً قوی و نسبتاً ضوعی بوا متوسوطهوای بوه
ترتیب  E[A]=1و  E[A]≈0.31درنظر گرفته شده است .شکلهای  5و

( 1ال ) و (ب) به ترتیوب نمودارهوای شواخص هوای  ESI h ، PSNRو
 ESI vرا برحسب مقدار آستانه  برای روشهای مختل حذف لکوه
وقتی نویز با متوسط  E[A]=1به تصویر مرجع اضافه شده است ،نشان

(ال )

(ب)

(پ)

( )

(ث)

(ج)

(ح)

(د)

(پ)

(ز)
(ر)
شکل  9ال ) تصویر مرجع بدون نویز ،ب) تصویر مرجع با نویز اضافهشده با متوسط واحد ( E [A ]  1معادله ( )2را ببینید) ،پ) حذف نویز با فیلتر ) ،LEE
حذف نویز با آستانهگذاری سخت ،ث) حذف نویز با آستانهگذاری نَرم،ج) حذف نویز با فیلتر ،MAPح) حذف نویز با فیلتور  ،LMMSEد) حوذف نوویز بوا روش
پیشنهادی  ،LSپ) حذف نویز با روش پیشنهادی  ،LHر) حذف نویز با روش پیشنهادی  ،MSز) حذف نویز با روش پیشنهادی .MH

میدهند .برای بررسی اثر آستانه بر کوارایی الگووریتم شوکل  9مقودار
آستانه به صور  (0≤k≤10)   k انتخاب شده اسوت کوه در آن λ
آستانه بیزین در رابطه ( )11را نشان میدهد .منور افقی در شکلهای
مذکور مقدار  kرا نشان میدهد.
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الگووریتمهوای LMMSE
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LH
LS
MH
MS

20

)PSNR (db
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14

9
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8

7
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5

4

3

2

1

0

12

k

شکل  PSNR :5بر حسب  kبرای روشهای مختل حذف لکه وقتی نویز با
متوسط  E[A]=1به تصویر مرجع اضافه شده است ). (  k 
1

LH
LS
MH
MS

0.9
0.8
0.7
0.6

ESIh

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

k

(ال )
1

LH
LS
MH
MS

0.9
0.8
0.7
0.6

ESIv

0.5
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0.4
0.3

میشود .بنابراین در این حالت عمالً یکوی از
(متناظر حالتهای  LHو  )LSو یا ( MAPمتنواظر حالوتهوای  MHو
 )MSپیاده سازی میشود .ازایون رو در نقواط ابتودا و انتهوای نمودارهوا
مقادیر شاخصها بهترتیب متعل به تصوویر نوویزی ورودی الگووریتم و
تصاویر خروجی تخمین زنهای  LMMSE/MAPخواهند بود .در فاصله
) (0  k  10یووک مصووالنه بووین شوواخصهووای  PSNRو  ESIبوورای
روشهای  LHو  MHمشاهده میشود .بهاینمعنا که با افوزایش مقودار
آستانه شاخص  PSNRافزایش و شاخص  ESIکاهش مییابود (حوذف
بهتر نویز به از دست دادن بیشتر ایالعا لبهها میانجامد) .بااینوجود
برای روشهای  MSو ( LSو بهیور خا  )MSمیتوان نقاط بیشینه و
کمینه ای در منننیهای  PSNRو  ESIمشاهده نموود .بوه عنووان یوک
نتیجه مهم ،میتوان با انتخاب مقدار مناسب آستانه براساس شکلهای
فوق نتایج حذف لکه بهتری در مقایسوه بوا روشهوای آسوتانهگوذاری
معمولی و روشهای  LMMSE/MAPبه دست آورد .برای روشن شودن
بهتر این ادعا در جداول  2و  9نتایج  PSNRو  ESIبهترتیوب بورای دو
مقدار متفاو قدر نویز لکه بوا پارامترهوای (  2 نوویز نسوبتاً
قوی متناظر  ) E [A ]  1و (   0.125نویز نسبتاً ضوعی متنواظر
 ،) E [A ]  0.31نشووان داده شووده اسووت .ایوون نتووایج بوور روی تصوواویر
خروجی فیلترهای مختل مناسبه شدهاند که در شکلهای (9ب) توا
(9ز) نشان داده شدهاند .علت استفاده از دو قدر مختل نویز لکه این
است که کارایی الگوریتمهای حذف لکه در سطوح مختل قدر نوویز
آشکار شود .بهعالوه ،در استخراج مقادیر شاخصها در جوداول  2و  9و
نمایش تصاویر در شکل  9از آستانه متناظر  k=2استفاده شده است که
براساس منننیهای شکلهای  5و  1مصالنه مناسبی بین شاخصهای
 PSNRو  ESIرا نشان میدهد (نقطه بیشوینه منننوی  PSNRدر روش
 MSمتناظر با  k=2است) .یزم به پکر اسوت کوه سوه ردیو انتهوایی
جداول  2و  9مقادیر شاخصها را برای  k=0و  k=10نشان مویدهنود.
در حالت  k=0که متناظر نقطه ابتدایی منننیها در شوکلهوای  5و 1
است ،خروجی الگوریتم شکل  9بوا ورودی نوویزی آن برابور اسوت .در
حالت  k=10که متناظر نقطه انتهایی منننیها است ،خروجی الگوریتم
شکل  9تقریباً با خروجی روش تخمین بیزین برابر است.

0.2
0.1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

k

(ب)
شکل  ESI :1بر حسب  kبرای روشهای مختل حذف لکه وقتی نویز با
متوسط  E[A]=1به تصویر مرجع اضافه شده است .ال )  ، ESIhب). ESIv

) تنها شاخه متناظر بوا
در الگوریتم شکل  9برای مقدار ( k  0
تصمیم  |W g (n ) | λانتخاب میشوود و عموالً خروجوی الگووریتم بوا
ورودی آن برابوور اسووت (تصووویر خروجووی برابوور تصووویر نووویزی ورودی
الگوریتم است) .ازیرفدیگر ،برای مقادیر بزرگ  (k  10) kدر بیشوتر
موارد شواخه متنواظر بوا تصومیم  |W g (n ) | λ در الگووریتم انتخواب
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جدول  .2شاخصهای کارایی  ESI h ،PSNRو  ESI vبرای فیلترهای
مختل

حذف لکه با نویز نسبتاً قوی ) , (E [A ]  1

 2

ESI v

ESI h

PSNR

Image Under Test

1

1

19/71

Noisy Image

1/22

1/29

22/9

]Lee Filter [4

1/11

1/11

19/9

)Hard Thresholding (HT

1/91

1/91

17/1

)Soft Thresholding (ST

1/12

1/12

11/7

MAP

1/21

1/21

22/95

LMMSE
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1/11

1/11

15/75

)LH(k=2

1/91

1/91

21/9

)LS(k=2

1/71

1/77

15

)MH(k=2

1/52

1/51

11/71

)MS(k=2

1

1

19/71

)LS , MS (k=0

1/217

1/217

22/92

)LS(k=10

1/121

1/122

11/71

)MS(k=10

جدول  .9شاخصهای کارایی  ESI h ،PSNRو  ESI vبرای فیلترهای
مختل حذف لکه با نویز نسبتاً ضعی

)  0.125 , (E [A ]  0.31

ESI v

ESI h

PSNR

Image Under Test

1

1

29/1

Noisy Image

1/92

1/99

21/2

]Lee Filter [4

1/11

1/11

29/5

)Hard Thresholding (HT

1/51

1/59

27/2

)Soft Thresholding (ST

1/17

1/11

21/2

MAP

1/27

1/24

25/2

LMMSE

1/11

1/12

25/7

)LH(k=2

1/91

1/91

21/9

)LS(k=2

1/11

1/11

29/4

)MH(k=2

1/55

1/51

27/5

)MS(k=2

1

1

29/1

)LS , MS (k=0

1/271

1/217

25/17

)LS(k=10

1/114

1/171

21/19

)MS(k=10

نتووایج زیوور از جوودول  2قابوول اسووتنتاج هسووتند )1( :در مقایسووه
روشهای ترکیبی با روشهای  STو  HTمیتوان دید که روش  MSدر
هر دو جنبه حذف نویز ( PSNRبایتر) و حفو ایالعوا لبوههوا (ESI
بزرگتر) از روش  STبهتر عمل کرده اسوت .ایون در حوالی اسوت کوه
هیچکدام از روشهای  LMMSEو  MAPدر هور دو جنبوه بهتور از ST
عمل نمیکنود؛ ( )2روش  LSدرمقایسوه بوا  STتنهوا  PSNRرا بهبوود
بخشیده است و  ESIرا کاهش داده است؛ ( )9روشهای  LHو  MHدر
مقایسه با  HTتنها  PSNRرا بهبود بخشیدهاند و  ESIرا کاهش دادهاند؛
( )9روش  MHدر مقایسه با  MAPتنها  ESIرا بهبود بخشیده اسوت و
 PSNRرا کاهش داده است؛ ( )5روش  MSدر مقایسوه بوا  MAPتنهوا
 PSNRرا بهبووود بخشوویده اسووت و  ESIرا کوواهش داده اسووت؛ ()1
روشهای  LHو  LSدر مقایسه با  LMMSEتنها  ESIرا بهبود میدهند
و  PSNRکمتری را فراهم میآورند؛ ( )7بهعالوه ،در مقایسه روشهوای
 MAPو  LMMSEبهکار گرفته شده میتوان مشواهده کورد کوه روش
 LMMSEمقدار  PSNRبایتری را ایجاد میکند اما روش  MAPلبههوا
را بهتر حف میکند ( ESIبایتر) .همچنین از جدول  9اسوتنتاجهوای
مشابهی قابل استخراج هستند .عمده تفاو ها بهصور زیر قابول بیوان
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هستند )1( :در سط پایینتر قدر نویز روش  MAPاز هر نظر بهتر از
 LMMSEعموول موویکنوود؛ ( )2روشهووای  LHو  LSهوور دو بهتوور
از LMMSEعمل میکنند؛ ( )9بایترین مقودار  PSNRبوهوسویله روش
 LSایجاد شده است .در انتها یزم به پکر است که با توجوه بوه قودر
بایی نویز لکه در سوناریوی  ، E [A ]  1عموالً تفواو بصوری تصواویر
نویززدایی شده در شکل  9قابل مالحظه نیست.
بنابراین استفاده از مقادیر کمی شاخصها در جوداول  2و  9بورای
قضاو در مورد کارایی الگوریتمهای بهکار رفته ،دقت بهتری را فوراهم
میکند.
- 9- 9نتایج شبیهسازی روی تصاویر واقعی  SARبا نویز یبیعی
شکل  7یک تصویر واقعی  SARبا نویز لکه یبیعی ایجاد شده در حین
تصویربرداری را نشان میدهد .برای بررسوی کوارایی روشهوای حوذف
نویز نواحی همگن  Aو ( Bنشان داده شده روی تصویر) برای مناسوبه
شاخص  ENLمورد استفاده قرار گرفتهاند .جدول  9شاخصهوای ENL
و  ESIرا برای روشهای مختل حذف لکه نشوان مویدهود .مناسوبه
شاخص  MPIنیز نشان میدهد که بیشترین مقدار ایون شواخص بورای
تصویر خروجی حاصل از فیلتر  LMMSEو بوهترتیوب برابور  1/1129و
 1/1121در نواحی  Aو  ،Bخواهد بوود (شواخص  MPIمناسوبه شوده
برای تصاویر خروجی سایر فیلترهای حذف لکه از این مقادیر کوچکتر
هستند که بهدلیل کمبود جا گزارش نشدهاند) .براین اساس روشهوای
حذف نویز موردنظر در حف مقودار میوانگین تصوویر عملکورد خووبی
دارند .با توجه به نتایج جودول  9مووارد زیور قابول بیوان هسوتند)1( :
روشهای  LSو  LHاز هر دو جنبه حذف نوویز ( ENLبوایتر) و حفو
ایالعا لبهها ( ESIبزرگتر) از روش  LMMSEبهتر عمول کوردهانود؛
()2روش  MHبهصور جزئی بهتر از  MAPعمل کرده است و ایون در
حالی است که پیچیدگی مناسباتی پیادهسازی این روش بوهمراتوب از
روش  MAPپایینتر است (در روش  MAPیزم است پارامترهای توابع
چگالی احتمال بهصور منلی برای تمامی ضرایب تخمین زده شوند)؛
( )9روشهای ترکیبی در مقایسه با  STو  HTتنها از یوک جنبوه بهتور
عمل کردهاند .مثالً  LHو  MHدر مقایسه با  HTبهترتیب شاخصهوای
 ENLو  ESIرا بهبود بخشیدهاند.
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شکل  :7تصویر واقعی  SARکه در آن شناورهای موجود در سط آب تنگه
قابلرؤیت هستند .نواحی  Aو  Bبرای مناسبه شاخص  ENLمورد استفاده
قرار گرفتهاند.

یزم به پکر است که در حالت کلی انتخاب آستانه میتواند با
بهکارگیری روشهای بهینهسازی چندهدفی بهاین صور انجام گیرد.
بهعبار دیگر ابتدا با وزندهی مناسب به شاخصهای  ENLو ،ESI
یک تابع مطلوبیت چندهدفی تعری شود و سپس با حداکثر کردن این
تابع هدف مقدار مناسب آستانه ) (kبهدست آید .هرچند این موضوع
خارج از ظرفیت مقاله حاضر است و بنابراین در مناسبا جدول 9
مقادیر مناسب برای آستانه یوری انتخاب شدهاند که تنها بیشترین
مقادیر شاخص ENLرا ایجاد کنند.
جدول  :9مقادیر  ENLو  ESIبعد از اعمال فیلتر روی تصویر شکل .7
Edge Save Index

Performance Metric
→

ENL

ESI v

ESI h

B

A

↓Image Under Test

1

1

12

1/1

Noisy Image

1/92

1/99

11/1

91/9

]Lee Filter [4

1/57

1/59

52/7

91/2

)Hard Thresholding (HT

1/27

1/21

119

91/2

)Soft Thresholding (ST

1/17

1/17

25/2

17/5

MAP

1/29

1/29

49/7

99/4

LMMSE

1/91

1/9

41

99/1

)LH(k=2

1/9

1/24

47

99/2

)LS(k=1

1/145

1/14

25/9

17/52

)MH(k=2

1/51

1/51

99/95

21/1

)MS(k=0.7

- 5نتیجهگیری و پیشنهادهای ادامه کار
در این مقاله یک روش آستانه گذاری بهبودیافته برای کاهش نویز لکوه
از تصاویر  SARدر حوزه تبدیل  NSCTارائوه گردیود کوه در منودوده
ورودی زیوور آسووتانه از نگاشووتی مبتنووی بوور تخم وینزنهووای بیووزین
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 LMMSE/MAPبهره میبرد .ایوده اصولی بوهکوار رفتوه در ایون روش
تفکیک ضرایب  NSCTتصویر از مولفههای نویز در مندوده زیر آستانه
و حف آنها جهت بهبود کیفیت تصویر بازسازی شده است .بوهعوالوه،
با ارائه توابع ساده در فرم بسته برای تخمینزنهای بیوزین از افوزایش
چشمگیر پیچیدگی مناسباتی و پیادهسوازی الگووریتم در مقایسوه بوا
الگوریتمهای آستانهگذاری معمول ،جلوگیری بهعمل آمده است.
نتایج آزمایشهای ارائهشده نشان میدهد که )1( :فیلترهای مبتنی
بر تخمین زن  LMMSEبه یور مشخص توانایی بهتری برای حذف نویز
نشان میدهند (مقادیر شاخص  PSNRو  ENLبایتری ایجاد میکنند)؛
( )2فیلترهای مبتنی بر تخمین زن  MAPاز توانایی بایتری برای حف
جزئیا تصویر مانند لبوه هوا برخووردار هسوتند (مقودار شواخص ESI
بایتری فراهم میآورند)؛ ( )9یک مصالنه بوین کیفیوت حوذف نوویز و
حف جزئیا تصویر (مانند لبهها و بافت تصویر) در روشهای مختلو
حذف لکه وجود دارد که براساس روش ارائه شده بهیور دقیقوی قابول
توصی است .درواقع انتخواب فیلتور مناسوب بورای حوذف لکوه بایود
براساس انتخواب نقطوه مناسوب مصوالنه موورد اشواره صوور گیورد.
بهعنوان کار آتوی پیشونهاد مویشوود بوا تعریو یوک توابع مطلوبیوت
چندهدفی و سپس با حوداکثرکردن ایون توابع هودف ،مقودار مناسوب
آستانه بهدست آید .بهعالوه ،از تخمینزنهای با دقت بایتر مانند آنچه
در [ ]11و [ ]22ارائه شده است ،میتوان برای جایگزینی توابوع سواده
بهکار رفته در این تنقی (روابط ( ))21-21بهره برد.
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زیرنویسها
1

Compressive sensing
Wavelet Transform
3
Curvelet Transform
4
Contourlet
5
Threshold
6
Non-subsampled contourlet transform (NSCT)
7
Complex refelectivity
8
Shift invariant
9
Generalized Gaussian distribution (GGD)
10
Shrinkage
11
Peak Signal to Noise Ratio (PSNR)
12
Mean square error (MSE)
13
Equivalent number of looks (ENL)
14
Mean preservation index (MPI)
15
Edge save index (ESI)
2
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