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 ترکیب دو یا چند تصویر برای رسیدن به یک تصویر واحدی است که نتیجه آن افزایش کیفیت و دقت تفسیر تصاویر، هدف ادغام تصویر:چکیده
 تصاویری با محتوی طیفی باال اما اطالعات مکانی پایین تولید،) (مقطعنگاری با نشر پوزیترونPET  دستگاههای تصویربرداری عملکردی مانند.است
 دقت مکانی خوب،) (تصویربرداری تشدید مغناطیسیMRI  در مقابل تصاویر حاصلشده توسط دستگاههای تصویربرداری ساختاری همچون.میکنند
 استخراج ویژگیهای مکانی تصاویر ساختاری توسط موجک گابور و تزریق آن به تصاویر کارکردی، نوآوری روش ادغام ارائهشده.و طیفی پایینی دارند
 روش پیشنهادشده با. این الگوریتم یک روش ترکیبی است که از توان باالی حفظ اطالعات طیفی ادغام مدل شبکیه چشم استفاده میکند.است
 برای ارزیابی کمی الگوریتم ارائهشده از چهار. و مدل ساده شبکیه مقایسه شده استNSCT ، تبدیل موجک گسسته،PCA ،Brovey ،IHS روشهای
. حاکی از بهبود و پیشرفت عمده عملکرد روش ادغام ارائهشده است، نتایج کیفی و کمی.روش ارزیابی معروف و متداول استفاده شده است
 تصاویر ساختاری و، موجک گابور،) (مقطعنگاری با نشر پوزیترونPET ،) (تصویربرداری تشدید مغناطیسیMRI ، ادغام تصویر:واژههای کلیدی
 مدل شبکیه،عملکردی

Increasing the Quality of MRI and PET Images Fusion by
Combination of Gabor Wavelet and Retina Model
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Abstract: The goal of image fusion is integration of two or more images into a single image for increasing the accuracy and quality of
interpretation of images. The functional imaging system such as PET (positron emission tomography) produces images with high
spectral content but low spatial information. Images that achieved by the structural imaging systems such as MRI (magnetic resonance
imaging) have good spatial resolution and low spectrum. The proposed fusion method in this paper extracts spatial features using Gabor
wavelet from structural image and injects them into functional image. This algorithm is a combined method, which exploits the power
of retina model in preserving spectral information. The proposed method is compared to IHS, Brovey, PCA, discrete wavelet transform,
NSCT and retina model fusion techniques. For quantity assessment, four famed and traditional evaluation methods are used. The
quality and quantity results show the proposed algorithm significantly improves the fusion performance.
K EYWORDS : Image fusion, MRI, PET, Gabor wavelet, Structural and functional images, Retina model.
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 -1مقدمه
تصویربرداری پزشکی روش و فن برای تولید تصاویر از بدن انسان است.
هدف از تصویربرداری میتواند تشخیص بیماری یا پیگیری وضعیت
درمان باشد .در یک دستهبندی عمده میتوان دستگاههای تصویربرداری
را به دودسته ساختاری و عملکردی تقسیمبندی کرد [.]1-2
دستگاههای تصویربرداری چون رادیوگرافی معمولی ،سیتیاسکن و
سیستم تصویربرداری تشدید مغناطیسی تصاویر ساختاری را ایجاد
میکنند .این نوع تصاویر ساختار و جزئیات آناتومیکی بافت را نشان
میدهند .ازنظر این نوع دستگاههای تصویربرداری تفاوتی بین انسان زنده
و مرده وجود ندارد .در مقابل دستگاههای تصویربرداری همچون  PETو
 SPECTتصاویر عملکردی را حاصل میکنند که در این نوع تصویر
ویژگیهای کارکردی تصویر نمایش داده میشود .اگر از یک فرد غیرزنده
تصویری توسط این دستگاهها اخذ گردد تصویر محتوی درستی نخواهد
داشت .در بسیاری از موارد پزشکی به اطالعات هر دو سیستم فوق برای
تشخیص دقیقتر نیاز است .اطالعاتی که در تصاویر  CTو یا MRI
مشاهده میشود اطالعات مکملی برای تصاویر  PETیا  SPECTمحسوب
میگردد .گردآوردن این اطالعات در کنار همدیگر و نمایش توأم این
اطالعات در یک تصویر فرآیند ادغام خوانده میشود .ادغام تصویر عبارت
است از فرآیند ترکیب دو یا چند تصویر و ایجاد یک تصویر واحد که
ازنظر محتوی نسبت به تکتک تصاویر اولیه گویاتر و پرمحتواتر باشد.
فرآیند ادغام تصویر در سه سطح انجام میپذیرد .این سطوح عبارتاند
از :ادغام در سطح پیکسل ،ادغام در سطح ویژگی و ادغام در سطح تصمیم
[.]9-4
ادغام تصویر سطح پیکسل ،فرآیند ترکیب دو یا چند تصویر
تثبیتشده مکانی و رسیدن به یک تصویر بهبودیافته است .در این فرآیند
 ،ادغام روی توصیف تصویر سطح پیکسل انجام میگیرد [ .]0تصویر
ترکیبشده ممکن است در ضمن ترکیب پیکسل به پیکسل یا ترکیب
همسایههای محلی پیکسلها در هر قسمت از تصاویر ،به دست آمده
باشند .ترکیب در سطح ویژگی را میتوان جهت افزایش شباهت یک
ویژگی استخراجشده ،از دادههای دستگاههای تصویربرداری و نیز
بهعنوان وسیله ایجاد ویژگیهای ترکیبی جدید ،مورداستفاده قرار داد.
اطالعات حسگرهای چندگانه با ترکیب در سطح تصمیم بهصورت
مؤثرتر و با حداکثر خالصهسازی مورداستفاده قرار میگیرند .ترکیب در
این سطح تنها وسیلهای است که توسط آن میتوان درصورتیکه
حسگرها تفاوت زیادی داشته باشند یا به نواحی متفاوتی از محیط
مربوط شوند ،دادههای بهدستآمده از آنها را باهم ترکیب کرد .نتیجه
ادغام تصویر افزایش قدرت تشخیص و تفسیر اطالعات است .از
کاربردهای ادغام تصویر در حوزه پزشکی میتوان به هدایت جراحی و
پیگیری درمان اشاره نمود.
در سالهای اخیر کارهای مختلف و وسیعی در مبحث ادغام تصویر
صورت گرفته است .وِن و چن در سال  2005روشی مبتنی بر ادغام چند
دقتی ارائه دادند [ .]4در این روش از موجک برای ادغام تصاویری که در
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نورهای زمینه مختلف اخذ شدهاند استفاده شده است .لئو و ژانگ در
 2011روشی مبتنی بر شباهت ویژگی پیشنهاد کردند که در این روش
از روش ادغام ناحیهای استفادهشده و از همبستگی افزونه و مکمل تصاویر
ورودی برای رسیدن به یک استراتژی تقسیمبندی ناحیه بهره گرفتهشده
است [ .]8لی و ونگ در سال  2010قانون ادغام وزن-متغیر مبتنی بر
تبدیل کانتورلت غیر نمونهبرداری شده برای ادغام تصاویر بیولوژیکی را
ارائه نمودند [ .]4در این روش اجزای شدت تصاویر اصلی در فضای
چندمقیاسی ترکیبشده و تصویر ادغامشده در چهارچوب شدت-فام-
اشباع تعمیمیافته به دست میآید .ژائو و همکارانش در سال  2010برای
ادغام تصاویر چندطیفی و تکطیف روشی مبتنی بر ترکیب اصل تقاطع
کوواریانس با الگوریتم بیشینهسازی امید ریاضی را ارائه نمودند [ .]10در
این روش ارائهشده برخالف دیگر روشها همبستگی عرضی بین دادههای
تصاویر اصلی موردتوجه واقعشده است.
در سال  1444نونز و همکارانش روش ادغام چند دقتی با تجزیه
موجک جمع شونده را معرفی کردند که از روشهای بسیار ارزنده
محسوب شده و همواره موردتوجه دیگر محققان است [ .]11در سال
 2004میتیانودیس و استاتهاکی طرح ادغام تصویر مبتنی بر پیکسل و
ناحیه را با استفاده از پایههای  ICAارائه نمودند [ .]12در این روش
تجزیه هرمی و تبدیل موجک درخت دوگانه بهکاربرده شده است .در
سال  2004چوئی و همکارانش اقدام به انجام ادغام تصاویر ماهوارهای
چندطیفی و تک طیف با استفاده از تبدیل کرولت نمودند [ .]19در این
تحقیق با تأکید بر این موضوع که تصاویر حاصل از روشهای ادغام مبتنی
بر موجک دارای محتوی طیفی باال ولی دقت مکانی پایینی در مقایسه
با روشهایی همچون براوی IHS ،و  PCAهستند ،به بهبود روش ادغام
 ARSISبا استفاده از تبدیل کرولت پرداختهشده است .این موضوع که
دقت مکانی روشهای مبتنی بر موجک در مقایسه با روشهای دیگر
پایینتر است در سال  2004توسط دانشور و قاسمیان بررسیشده و
روشی مبتنی بر مدل شبکیه چشم ارائه گردید که این مدل در سال
 2010با استفاده از ترکیب مدل شبکیه و مدل ادغام  IHSبهبود اساسی
پیدا نمود [.]2 ،15
بررسی مقاالت و تحقیقات انجامیافته در سالهای اخیر حاکی از
این است که روشهای ادغام مبتنی بر روشهای چندمقیاسی و
چنددقتی از گستردگی باالیی برخوردار هستند .قابلیت باالی این روشها
در انجام انواع ادغام تصاویر چندکانونی ،ادغام تصاویر با دقت مکانی باال
و همچنین ادغام تصاویر چندطیفی با تصاویر با دقت مکانی باال این
دسته از روشهای ادغام را به روشی محبوب تبدیل نموده است
[.]4،4،5،1
روش ارائهشده در این مقاله استفاده برای ترکیب تصاویر
چندطیفی  PETو تصاویر تک طیف  MRIاز موجک گابور برای استخراج
ویژگی استفاده مینماید [ .]2در این روش ویژگیهای مکانی توسط
موجک گابور از تصویر تکطیف استخراجشده و با استفاده از مدل ادغام
شبکیه چشم به تصویر چندطیفی تزریق میشود .بدین ترتیب ضمن
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حفظ اطالعات طیفی ،اطالعات مکانی به تصویر چندطیفی اضافه
میشود .بهطورکلی فرآیند ادغام مناسب ،فرآیند ی است که ضمن حفظ
اطالعات طیفی ،دارای دقت و اطالعات مکانی بیشتری باشد .الزم به ذکر
است با توجه به اینکه در این مقاله تصاویر  PETبهصورت شبه-رنگ در
نظر گرفته میشوند ،لذا در این تحقیق به این نوع تصاویر ،دادههای رنگی
یا چندطیفی اطالق میگردد.
در ادامه در بخش دوم موجک گابور بهعنوان ابزاری برای استخراج
ویژگیهای مکانی اشاره خواهد شد و در بخش سوم روش پیشنهادی
ادغام توضیح داده میشود .در بخش چهار به نتایج و مقایسه روش
پیشنهادی و روشهای متداول ادغام پرداخته میشود.

 -2موجک گابور
استفاده از تبدیل موجک با ساختار هرمی برای اولین بار در سال
 1484توسط مالت پیشنهاد شد [ .]5این روش بعدها با مطالعات فراوانی
دنبال گردید .همانگونه که در ساختار تبدیل موجک رایج مشخص است
این تبدیل تصویر را تنها در سه جهت افقی ،عمودی و مایل تجزیه
میکند [ .]14-10این موضوع کاربرد تبدیل موجک برای تحلیل بافت
الگوی تغییرناپذیر با چرخش را محدود میکند [.]14
استخراج ویژگی با استفاده از توابع گابور با توجه به این حقیقت
که این فیلترها را میتوان بهصورت آشکارسازهای قابل تنظیم مقیاس و
جهت در نظر گرفت بسیار مورداستفاده است .اساساً ،فیلترهای گابور
دستهای از موجکها هستند که هر موجک انرژی در فرکانس خاص و
در راستا یا جهت خاص را تعریف میکند.
فیلتر دوبعدی گابور یک شبکه سینوسی جهتدار مدولهشده با
یک تابع گوسی دوبعدی است [.]14
)) . exp(2𝜋𝑗𝑈(𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃 +

𝑦2
𝜎𝑦2

+

−1 𝑥 2

(

𝜎𝑥2

2

( exp

1
𝑦𝜎 𝑥𝜎𝜋2

= )𝑦 𝐺(𝑥,
𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃)),

()1

در رابطه باال  xو  yمکان پیکسل در فضای مکانی ‘U’ ،فرکانس
مدولهشده 𝜃 ،پارامتر جهت و 𝜎 مقیاس تابع گوسی از پارامترهای فیلتر
گابور به شمار میروند.
موجک گابور یکی از ابزار مؤثر در استخراج ویژگیهای محلی
است .هستههای موجک گابور به پاسخ شکل میدان دریافت دوبعدی
سلولهای بینایی پستانداران مشابهت زیادی دارد .در این سلولها
مشخصات مطلوب از ویژگیهای بینایی برجسته اخذشده مانند
موضعیابی مکانی ،انتخابپذیری جهت و انتخابپذیری فرکانس مکانی
نشان داده میشود .یک موجک گابور صفحه موج مختلط محدودشده با
یک پوشش گوسی دوبعدی است .جدای از مقیاس و جهت ،تنها چیزی
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که دو موجک گابور را از همدیگر افتراق میکند نسبت بین طولموج و
پهنای پوشش گوسی است.
با انتخاب فرکانسهای مرکزی و راستاهای مختلف ،میتوان به
خانواده هستههای گابور دست یافت .این هستهها برای استخراج
ویژگیهای از تصویر مورد استفاده قرار گیرد .با در نظر گرفتن تصویر
) ،f(x,yتبدیل موجک گابور گسسته بهصورت رابطه زیر به دست میآید
[:]14،18
)𝑡 ∗ (𝑠,
𝑞𝑝𝜓)𝑡 𝐷𝑚𝑛 (𝑥, 𝑦) = ∑𝑠 ∑𝑡 𝑓(𝑥 − 𝑠, 𝑦 −

()2
که در این رابطه  sو  tمتغیرهای اندازه ماسک فیلتر m ،و  nمقیاس و
جهت را به ترتیب نشان میدهند 𝜓 .بهعنوان موجک بهصورت زیر تعریف
میشود:
()9

)𝑥𝑈𝑗𝜋)) . exp(2
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𝜎𝑦2
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(
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2
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1
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= )𝑦 𝜓(𝑥,

با استفاده از این رابطه 𝑞𝑝𝜓 بهصورت زیر درمیآید:
p = 0,1, … , P − 1 ,

()5

𝜋𝑞
𝑄

= 𝜃 𝑑𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟 𝑎 > 1

𝜓𝑝𝑞 (𝑥, 𝑦) = 𝑎−𝑝 𝜓(𝑥̅ , 𝑦̅),
q = 0,1, … , Q − 1

)𝜃𝑛𝑖𝑠𝑦 𝑥̅ = 𝑎−𝑝 (𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃 +
{
)𝜃𝑠𝑜𝑐𝑦 𝑦̅ = 𝑎−𝑝 (−𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 +

پس از محاسبه موجک گابور در رابطه ( ،)2برای محاسبه محتوی
انرژی در هر مقیاس و هر جهت از رابطه زیر استفاده میگردد [:]14
|)𝑦 𝐸(𝑚, 𝑛) = ∑𝑥 ∑𝑦 |𝐷𝑚𝑛 (𝑥,
()4
مقدار عددی پایین حاصلشده در عبارت فوق بیانگر وجود اطالعات
مکانی و ویژگیهای با فرکانس باال در موجک گابور در جهت و مقیاس
خاص است [ .]18 ،14در شکل ( )1بخش حقیقی موجک گابور در 4
مقیاس و  8جهت و در شکل ( )2اندازه موجک گابور در  4مقیاس و
جهت افقی نشان داده میشود.
برای نمونه در شکل ( )9بازسازی تصویر ویژگی از ده موجک با
کمترین مقدار  Eمحاسبهشده از رابطه ( )4با مقیاس و راستاهای مختلف
نشان دادهشده است .نکته قابلتوجه ارتباط بین اطالعات فرکانسی باال
(مانند لبه) و مقیاسهای پایین در موجک گابور است .در این نمونه دیده
میشود که عمده مقیاسها مربوط به مقیاس  0و  1است.
در این مقاله موجک گابور با پنج مقیاس ( )5،9،2،1،0و هشت
راستا ( )2𝜋 ،3𝜋⁄2 ،5𝜋⁄4 ، 𝜋 ،3𝜋⁄4 ،𝜋⁄2 ، 𝜋⁄4 ،0محاسبه میشود.
بدین ترتیب هر تصویر به  4×8تصویر ویژگی تبدیل میگردد .بررسیها
و ارزیابیهای نتایج ادغام در این تحقیق حاکی از آن است که انتخاب
بیست تصویر ویژگی با انرژی پایین (با استفاده از رابطه  )4و بازسازی
تصویر ویژگی نهایی حاوی اطالعات مکانی کافی بوده و انتخاب تصاویر
بیش از بیست تصویر تأثیر محسوسی در افزایش کیفیت تصویر ادغامشده
ندارد .ازاینرو در تمامی مراحل آتی تنها از تصویر ویژگی با مشخصه
ذکرشده استفاده میشود.
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شکل  :1بخش حقیقی موجک گابور در پنج مقیاس و هشت جهت

شکل  :2اندازه موجک گابور در پنج مقیاس
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شکل  :9تصویر ( MRIباال) 10 ،موجک گابور از انرژی پایین به باال با مقیاس و راستای مختلف (میانی) ،تصویر ویژگی حاصل از  10موجک گابور با انرژی پایین
(پایین)
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شکل  :5مراحل انجام روش ادغام پیشنهادی

 -3روش ادغام پیشنهادی
هدف از ادغام تصاویر تکطیف و چندطیفی ،ایجاد تصویری است
که در عین داشتن محتوای طیفی مشابه تصویر چندطیفی اطالعات
مکانی تصویر پنکرماتیک را در خود جای داده باشد [ .]2در روش
ارائهشده تنها بخش مفید و الزم تصویر تکطیف ) (MRIبخش اطالعات
مکانی است که باید به تصویر چندطیفی ) (PETاضافه گردد ،این کار با
استخراج ویژگیهای عمده توسط موجک گابور مطابق روش عنوانشده
انجام میگیرد .پسازاین مرحله تزریق این اطالعات مکانی استخراجشده
به تصویر چندطیفی با استفاده از مدل شبکیه چشم انجام میگیرد .در
شکل ( )5فرآیند روش پیشنهادی نشان داده شده است .نوآوری اصلی
مقاله که نقش عمدهای در افزایش کیفیت تصویر ادغامشده دارد و آن را
متفاوت با روش ادغام مبتنی بر مدل شبکیه چشم مینماید ،جایگزینی
تصویر ویژگی حاصل از موجک گابور با تصویر پنکروماتیک یا تکرنگ
اصلی است .در ادامه به توضیح مختصر روش ادغام مبتنی بر مدل شبکیه
چشم پرداخته میشود.
همانگونه که در تحقیقات پیشین مانند ادغام مبتنی بر مدل
شبکیه چشم نیز اشاره شده است ،بهطورکلی میتوان الیههای شبکیه را
در  4الیه بیان نمود [ .]15در الیه اول آرایههایی از گیرندههای
سلولهای مخروطی با دقت مکانی باال وجود دارد:

(الف)

(ب)

}

()0

−|𝑟⃗|2
2𝜎12

{ 𝑝𝑥𝑒

1
√2𝜋𝜎1

= )⃗𝑟( ℎ1

 r  x 2  y 2و   1پهنای تابع گوسی در سلولهای مخروطی
است .در الیه دوم سلولهای افقی وجود دارند که شامل یک آرایه از
گیرندههای با دقت تفکیک پائین است [:]15 ،2
}

()4

−|𝑟⃗|2
2𝜎22

{ 𝑝𝑥𝑒

1
√2𝜋𝜎2

= )⃗𝑟( ℎ2

در رابطه فوق   2پهنای تابع گوسی در دقت تفکیک پایین را نشان
میدهد .الیه سوم یک بخش از مدل سلول دوقطبی است که ویژگیهای
با مقیاس باال را با استفاده از عملگر  DoGاخذ مینماید .عملکرد این الیه
با رابطه زیر بیان میگردد:
1
−|𝑟⃗|2
𝑒𝑥𝑝 { 2𝜎2 } −
√2𝜋𝜎1
1

()8

= )⃗𝑟( ℎ3 (𝑟⃗) = ℎ1 (𝑟⃗) − ℎ2
1
−|𝑟⃗|2
𝑝𝑥𝑒
{
}
2𝜎22
√2𝜋𝜎2

مدل الیه چهارم و پنجم شامل سلولهای دوقطبی و گانگلیون
است که بهصورت زیر است [:]2
)𝑦 𝑓(𝑥, 𝑦) = ℎ3 (𝑥, 𝑦) ⊗ 𝑓1 (𝑥, 𝑦) + ℎ2 (𝑥, 𝑦) ⊗ 𝑓2 (𝑥,
()4
که ) f1 ( x, yو ) f 2 ( x, yبه ترتیب تصاویر با دقت مکانی باال و پائین
هستند h2 ( x, y) .و ) h3 ( x, yنیز فیلترهای معرفیشده در رابطههای ()0
و ( )8هستند .در این تحقیق ) f1 ( x, yتصویر ویژگی حاصل از اعمال
موجک گابور به تصویر تکطیف  MRIو ) f 2 ( x, yتصویر چندطیفی
 PETخواهد بود .با توجه به اینکه در تصویر  MRIمکانهایی مانند
شیارها وجود دارند که حاوی اطالعات نیستند بنابراین با یک آستانه
گذاری در تصویر ادغامشده میتوان این بخشها را در تصویر نهایی
ادغامشده تضعیف نمود .شکل  4نتیجه روش پیشنهادی را نشان میدهد.

(ج)

(د)

شکل ( :4الف و ب)تصاویر  MRIو  PETاصلی ( ،ج)تصویر ویژگی استخراجشده توسط موجک گابور از تصویر ( MRIبازسازیشده توسط بیست تصویر ویژگی
با انرژی پایین) ( ،د).تصویر ادغام حاصلشده بهوسیله روش ارائهشده
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

(و)

(ز)

(ح)

(ط)

شکل  :0دسته داده (( ،)1الف و ب) تصاویر  MRIو ( ، PETج)مدل ( ، IHSد) ( ،Broveyهـ) ( ،PCAو) ( ،DWTز) ( ، NSCTح) روش ادغام ساده و (ط) روش
ارائهشده
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

(و)

(ز)

(ح)

(ط)

شکل  :4دسته داده (( ،)2الف و ب) تصاویر  MRIو ( ، PETج) مدل ( ، IHSد) ( ،Broveyهـ) ( ، PCAو) ( ،DWTز) ( ، NSCTح) روش ادغام ساده و (ط)
روش ارائهشده
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

(و)

(ز)

(ح)

(ط)

شکل  :8دسته داده (( ،)9الف و ب) تصاویر  MRIو ( ، PETج) مدل ( ، IHSد) ( ،Broveyهـ) ( ،PCAو) ( ،DWTز) ( ،NSCTح) روش ادغام ساده و (ط) روش
ارائهشده
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افزایش کیفیت ادغام تصاویر ... PET , MRI

شکل  :4مقایسه روشهای مختلف ازنظر کیفیت حفظ اطالعات طیفی و مکانی؛ (الف و ب) تصاویر  MRIو ( ، PETج) مدل ( ، IHSد) ( ، DWTهـ) روش ادغام
ساده و (و)روش ارائهشده.

 -4نتایج و بحث
در مقایسه و بررسی عملکرد الگوریتم ادغام ارائهشده در این مقاله
هاروارد
دانشگاه
سایتهای
معتبر
تصاویر
از
) (http://www.med.harvard.edu/aanlib/و دپارتمان علوم اعصاب
دانشگاه کلمبیا ) (http://www.neuroscience.columbia.edu/استفاده
شده است .از تصاویر باارزش این منابع در بسیاری از مقاالت مربوط به
ادغام تصاویر استفاده میگردد .تصاویر مورداستفاده در این مقاله سه دسته
داده  MRIو  PETاز تصاویر مغزی است.
در هرکدام از سه دسته ،تصاویر  MRIو  PETمتناظر پیشتر
تثبیتشده و انطباق کاملی بین آنها وجود دارد .اندازه همه تصاویر
 240×240پیکسل است .برای بررسی کمی و کیفی عملکرد الگوریتم
ارائهشده ،این روش با روشهای مرسوم و رایج ادغام Brovey ،]14[ IHS
[ ،]21[ PCA ،]20تبدیل موجک دوبعدی [ ،]22روش ادغام NSCT
[ ]29و ادغام مبتنی مدل شبکیه [ ]15 ،2مقایسه میگردد.
شکلهای  4 ،0و  8نتایج اعمال روشهای مختلف ادغام را روی
سه دسته از تصاویر نشان میدهد .همانگونه که بهصورت چشمی نیز
مشاهده میشود در برخی از روشهای ادغام تخریب طیف (رنگ) بسیار
باال است .بهطور نمونه در شکلهای -0ج-4 ،ج و -8ج تصویر حاصل از
ادغام به روش  IHSمشاهده میشود .در این روش ادغام طیف بهشدت
تخریبشده ولی اطالعات مکانی باالیی وجود دارد .در روش  Broveyنیز
تخریب اطالعات طیف زیاد است .در روشهایی همچون ادغام مبتنی بر
مدل شبکیه طیف نسبت به دیگر روشها بهتر حفظ میگردد اما دقت
مکانی نسبت به روشهایی همچون  IHSپایین است .این مسئله جدای
از بررسی چشمی از منظر کمی نیز قابل تحقیق است .برای بررسی
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دقیقتر کیفیت ادغام بهصورت چشمی در شکل  4تصاویر با بزرگنمایی
باال نمایش داده میشوند.
همانگونه که مشاهده میگردد حفظ ویژگیهای طیفی در روش
پیشنهادی بیشتر قابلمالحظه است .این موضوع ازنظر ویژگیهای
مکانی نیز قابلمشاهده و مقایسه است .در روش تبدیل موجک و NSCT
تخریب رنگ با چشم نیز قابلمشاهده است .فرآیند استخراج ویژگیهای
مکانی توسط موجک گابور این ویژگی را به روش جدید داده که حاوی
اطالعات مکانی بیشتری نسبت به بقیه باشد .این موضوع با استفاده از
روشهای ارزیابی کمی قابلاثبات است.
یکی از راههای اساسی ارزیابی نتایج الگوریتمهای ادغام استفاده
از معیارهای کمی است .روشهای متعددی برای ارزیابی در مقاالت ارائه
شده است که در این مقاله چهار معیار معروف انتخاب شده و با استفاده
از این معیارها ،الگوریتمهای عنوانشده ادغام مورد بررسی قرار میگیرند.
نکته بسیار مهمی که در این مورد وجود دارد این است که نباید انتظار
داشت تا برای یک روش ادغام معین روشهای ارزیابی مختلف ،نتایج
یکسانی را حاصل نمایند .بهعبارتدیگر ممکن است یک روش ادغام
معین و مشخص ازنظر روش ارزیابی  Aبهعنوان بهترین روش معرفی
گردد ولی ازنظر روش ارزیابی  Bلزوماً بهترین نباشد .ولی درمجموع و
بهطور میانگین میتوان در مورد کیفیت روشهای ادغام اظهارنظر کرد.

 -1-5اختالف طیف و گرادیان متوسط
یکی از مع یار های مهمی که می توان از آن برای ا ندازه کیف یت
طیفی در تصویر ادغام شده ،بهره جست محاسبه اختالف بین دو تصویر
چندطیفی ا صلی (حاوی اطالعات طیفی) و ت صویر ادغام شده ا ست .از
این معیار در بسیاری از مقاالت استفاده شده و به آن استناد شده است.
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در برخی از مقاالت از این روش به روش ژائو نیز نامبرده شــده اســت.

ضریب  Dkدر هر باند بهصورت زیر محاسبه میگردد [:]25
()10

𝑄∑ ∑𝑃𝑥=1
= 𝑘 |)𝑦 𝑦=1|𝐹𝑘 (𝑥, 𝑦) − 𝐴𝑘 (𝑥,

1
𝑄𝑃.

= 𝑘𝐷

𝐵 𝑅, 𝐺,

در این رابطــه ) Fk ( x, yو ) Ak ( x, yبــه ترتی ـب مقــادیر
پیکسلهای تصاویر چندطیفی ادغام شده و اصلی در مکان ) (x,yو باند
kام میباشـــند P .و  Qنیز ابعاد تصـــاویر را نشـــان میدهد که در این
تحقیق  P=Q=256اســت .هر چقدر ضــریب  Dkکمتر باشــد ،نشــان از
نتیجه ادغام قابلقبولتری ا ست .جدول  1میزان اختالف طیف در سه
دســته تصــاویر را نشــان میدهد .همانطور که مشــاهده میشــود این
میزان در روش ادغام پیشــنهادشــده نســبت به بقیه کمتر اســت .این
موضـــوع به معنی عدم تخر یب طیف ز یاد در این روش ادغام اســـت.
بعدازاین روش ادغام ،ادغام مبتنی بر مدل شبکیه قرار دارد.
برای بررســـی کیف یت دقت م کانی ،از گراد یان متوســـط برای
محاسبه عملکرد ادغام استفاده میشود.
𝜕𝐹𝑘 (𝑥,𝑦) 2 𝜕𝐹𝑘 (𝑥,𝑦) 2
() +
)
𝑥𝜕
𝑦𝜕

2

()11

(

√ ∑𝑃−1 ∑𝑄−1
(𝑃−1).(𝑄−1) 𝑥=1 𝑦=1
1

= 𝑘𝑔𝑣𝐴

احت مال حاشـــ یه ای ) pA (aو ) PB (aو توزیع احت مال مشـــتر
) ، PAB (a, bاطالعات متقابل بهصورت زیر محاسبه میگردد:
)𝑏 𝑝𝐴𝐵 (𝑎,
𝑔𝑜𝑙 𝑝𝐴𝐵 (𝑎, 𝑏).
)𝑏( 𝐵𝑝)𝑎( 𝐴𝑝

()19

= )𝐵 𝑀𝐼(𝐴,
𝑏𝑎,

اطالعات متقابل ) (MIبا معادالت زیر به آنتروپی مربوط میشود:
)𝐵 𝑀𝐼(𝐴, 𝐵) = 𝐻(𝐴) + 𝐻(𝐵) − 𝐻(𝐴,

()15

)𝐵\𝐴(𝐻 = 𝐻(𝐴) −
)𝐴\𝐵(𝐻 = 𝐻(𝐵) −
) ،H(Bآنتروپی  Aو  Bو )H(A,B

آنتروپی
که در رابطه باال ) H(Aو
مشتر آنها است H(A\B) .و ) H(B\Aآنتروپیهای حاشیهای A
بهشرط  Bو  Bبهشرط  Aاست .با استفاده از تعریف آنتروپی شانون،
این آنتروپیها بهصورت زیر نشان داده میشوند:
)𝑎( 𝐴𝑝𝑔𝑜𝑙 𝑝𝐴 (𝑎).

()19

𝐻(𝐴) = −
𝑎

()15

)𝑏 𝑝𝐴𝐵 (𝑎, 𝑏). 𝑙𝑜𝑔𝑝𝐴𝐵 (𝑎,

()14

)𝑏\𝑎( 𝐵\𝐴𝑝𝑔𝑜𝑙 𝑝𝐴𝐵 (𝑎, 𝑏).

𝐻(𝐴, 𝐵) = −
𝑏𝑎,

𝐻(𝐴\𝐵) = −
𝑏𝑎,

𝐵 𝑘 = 𝑅, 𝐺,

در این رابطه ) Fk ( x, yمقدار پیکسل تصویر ادغامشده در باند kام و
مکان ) (x,yاست .گرادیان متوسط مبین وضوح تصویر ادغامشده است.
هر چه این مقدار بیشتر باشــد ،دقت مکانی تصــویر ادغامشــده باالتر
خواهد بود .این مو ضوع در جدول  2قابل تحقیق ه ست .همانگونه که
دیده می شود گرادیان متو سط روشهایی چون  IHSو  Broveyن سبت
به دیگر روش ها باالتر اســـت .این نتی جه قابلانتظار هم بود چون این
روش ها در حفظ اطال عات م کانی کاراتر ع مل میکن ند ا ما اطال عات
طیفی خوبی ندارند .بنابراین تنها با این عامل نمیتوان در مورد کیفیت
کلی روشهای ادغام اظهارنظر کرد .برای حل این مســئله عملکرد کلی
ازنظر حفظ اطالعات طیفی و مکانی مطرح میگردد .عملکرد کلی ادغام
تصویر با رابطه زیر نهایی میشود:
𝐵 𝑘 = 𝑅, 𝐺,

)(12

| 𝑘𝑔𝑣𝐴∑𝑘|𝐷𝑘 −
3

مجموعه داده 9

مجموعه داده 2

مجموعه داده 1

Mean Dk=R,G,B

Mean
Dk=R,G,B

Mean
Dk=R,G,B

-2-5اطالعات متقابل
یکی از مع یارهای قوی و قابلاتکا در ارز یابی الگوریتم های ادغام
روش اطالعات متقابل اســـت .اطالعات متقابل یکی از اســـاسـ ـیترین
مفاهیم تئوری اطالعات برای محا سبه همب ستگی آماری بین دو متغیر
تصـــادفی اســـت [ .]24با فرض دو متغیر آماری  Aو  Bبا توزیع های

روش ادغام

4/4490

4/4809

14/0540

1444

Brovey

19/9905

12/4099

25/9104

2001

HIS

15/0041

19/4954

18/1454

2004

PCA

10/4100

4/4414

11/4895

2004

DWT

4/5421

8/2840

10/4944

2004

NSCT

4/2984

8/0440

4/4104

2011

RETINA

8/9404

4/8494

0/9211

= 𝑃 𝑂.

در این رابطه عملکرد کلی با مقدار عددی کمتر نشان از کیفیت
بیشتر روش ادغام است و میتوان بهعنوان یک روش ارزیابی مطمئن از
آن استفاده نمود [ .]2جدول  9عملکرد کلی روشهای ادغام مورد
مقایسه را نشان میدهد .در این جدول روش پیشنهادی کامالً نتیجه
برتر و متمایز با بقیه دارد .نکته دیگری که در این جدول مشاهده
میگردد نتیجه بهتر روشهای چند دقتی نسبت به دیگر روشها است.

Serial no. 74

جدول  :1اختالف طیفی بین تصاویر ادغامشده و تصاویر چندطیفی اصلی

روش پیشنهادی

جدول  :2متوسط گرادیان تصاویر ادغامشده
مجموعه داده 9

مجموعه داده 2

مجموعه داده 1

Mean
Dk=R,G,B

Mean
Dk=R,G,B

Mean
Dk=R,G,B

روش ادغام

5/8154

5/9422

4/4448

1444

Brovey

4/2428

5/4455

4/4121

2001

HIS

9/2019

2/8444

2/8404

2004

PCA

5/4044

5/9029

5/5550

2004

DWT

5/5481

5/2020

5/2444

2004

NSCT

5/5012

5/0940

5/1101

2011

RETINA

4/2404

5/9052

5/4492

روش پیشنهادی

جدول  :9عملکرد کلی معیار اختالف طیفی و گرادیان متوسط
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مجموعه داده 9

مجموعه داده 2

مجموعه داده 1

Mean Dk=R,G,B

Mean
Dk=R,G,B

Mean
Dk=R,G,B

حفظ اطالعات مکانی و طیفی است [ .]24 ،20روابط  ERGASطیفی و
مکانی بهصورت زیر است:

روش ادغام

5/4489

4/0151

19/0841

1444

Brovey

8/0400

8/008

18/4480

2001

HIS

10/8048

10/0488

14/9052

2004

PCA

4/4591

4/5044

4/1945

2004

DWT

5/4050

5/0890

0/2400

2004

NSCT

5/0242

5/0984

4/4455

2011

RETINA

9/1002

1/4444

1/4044

2

)

)) 𝑖𝑑𝑛𝑎𝐵( 𝑙𝑎𝑟𝑡𝑐𝑒𝑝𝑠𝐸𝑆𝑀𝑅(
̅̅̅̅̅𝑖)2
𝑆𝑀(

𝑠𝑑𝑛𝑎𝐵
𝑁∑
(
𝑖=1

1

𝑠𝑑𝑛𝑎𝐵𝑁

2
𝑃𝑁∑√
))𝑘( 𝑖𝑆𝑈𝐹 𝑘=1(𝑀𝑆𝑖 (𝑘) −

1
𝑃𝑁

)

2

)) 𝑖𝑑𝑛𝑎𝐵( 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑎𝑝𝑠𝐸𝑆𝑀𝑅(
2

روش پیشنهادی

()18

) 𝑘𝑎 𝑝𝐹𝐴 (𝑓𝑘 ,
,
) 𝑘𝑎( 𝐴𝑝 𝑝𝐹 (𝑓𝑘 ).

𝑔𝑜𝑙) 𝑘𝑎 𝑝𝐹𝐴 (𝑓𝑘 ,
𝑎𝑓,

)𝑎 𝐼𝐹𝐴 (𝑓,
1
) (=
3

𝑠𝑑𝑛𝑎𝐵
∑𝑁𝑖=1
(

)̅̅̅̅̅̅
𝑁𝐴𝑃(

)𝑏 𝑝𝐹𝐵 (𝑓𝑘 ,
,
)𝑏( 𝐵𝑝 𝑝𝐹 (𝑓𝑘 ).

()14

𝑔𝑜𝑙)𝑏 𝑝𝐹𝐵 (𝑓𝑘 ,
𝑏𝑓,

)𝑏 𝐼𝐹𝐵 (𝑓,
1
) (=
3
𝑘

𝐵 𝑘 = 𝑅, 𝐺,

درنهایت عملکرد کلی بهصورت معادله زیر نمایش داده میشود:
()20

)))𝑎 𝑀𝐹𝐴𝐵 = 𝐼𝐹𝐴 (𝑓, 𝑎) − 𝑠𝑡𝑑(𝐼𝐹𝐴 (𝑓, 𝑎), 𝐼𝐹𝐵 (𝑓,

در این رابطه  stdانحراف مع یار را نشـــان میدهد .هرچقدر این
مقدار بیشتر باشد نشاندهنده باال بودن میزان اطالعات مکانی و طیفی
در تصویر ادغام شده است .با توجه به نکته که در روشهای ادغام حفظ
اطالعات در ارجحیت اســت رابطه ( )20نیز بر این مبنا نوشــته شــده
است .همانگونه که در جدول ( )5دیده میشود روشهایی که اطالعات
طیفی را بهخوبی حفظ نمیکنند ،علیرغم داشــتن اطالعات مکانی باال
از عملکرد ضعیفی برخوردار ه ستند .روش  IHSدر این ارزیابی پایینتر
و روش ارائهشده باالتر از بقیه است.

= ) 𝑖𝑑𝑛𝑎𝐵( 𝑙𝑎𝑟𝑡𝑐𝑒𝑝𝑠𝐸𝑆𝑀𝑅

1

ℎ

𝑠𝑑𝑛𝑎𝐵𝑁

𝑙

𝑃𝑁∑√
))𝑘( 𝑖𝑆𝑈𝐹 𝑘=1(𝑃𝐴𝑁(𝑘) −

{

√ 𝐸𝑅𝐺𝐴𝑆𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙 = 100

1
𝑃𝑁

= ) 𝑖𝑑𝑛𝑎𝐵( 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑎𝑝𝑠𝐸𝑆𝑀𝑅

مکانی
{

()22
که در روابط باال  hو  lبه ترتیب دقت مکانی ت صاویر پنکروماتیک
) (PANو چندطیفی ) (MSرا نشـــان میدهند NBands .تعداد باندهای
تصویر چندطیفی NP ،تعداد پیکسلهای تصویر و  FUSiباند iام تصویر
ادغامشده PAN ،میانگین تصویر پنکروماتیک و  MS iمیانگین باند
iام تصویر چندطیفی ا ست .الزم به یادآوری ا ست تصویر  PANبای ستی
با گسترش هی ستوگرام ازنظر آماری منطبق بر تکتک طیفهای ت صویر
ادغامشـــده گردد .درنها یت برای رســـ یدن به نتی جه ارز یابی نهایی از
میانگین دو مقدار  ERGASمکانی و طیفی استفاده میگردد.

𝑘

𝐵 𝑘 = 𝑅, 𝐺,

𝑙

()21

2

اطالعات متقابل ،همبستگی آماری یا تکرار اطالعات بین دو
متغیر تصادفی را تعیین میکند .اگر تصویر چندطیفی  PETو تصویر
ادغامشده را بهعنوان متغیرهای تصادفی در نظر بگیریم ،اطالعات متقابل
همبستگی بین این دو تخمین میزند .این قضیه میزان مشارکت تصویر
چندطیفی اصلی را در تصویر ادغامشده نشان میدهد .با در نظر گرفتن
دو تصویر ورودی ( Aچندطیفی) و ( Bپنکروماتیک) و  Fبهعنوان تصویر
چندطیفی ادغامشده ،میزان مشارکت اطالعات تصاویر اولیه در تصویر
ادغامشده بهصورت زیر است [:]24

ℎ
√ 𝐸𝑅𝐺𝐴𝑆𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 = 100

طیفی

𝑙𝑎𝑖𝑡𝑎𝑝𝑠𝑆𝐴𝐺𝑅𝐸𝐸𝑅𝐺𝐴𝑆𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 +

()29

2

= 𝑆𝐴𝐺𝑅𝐸

پایین بودن این مقدار نشان از باال بودن کیفیت ادغام دارد .جدول
( )4نشان از برتری نسبی روش ادغام مبتنی بر الگوریتم ارائهشده است.
در این روش ارزیابی در دسته داده دو و سه مشاهده میگردد روش PCA
از نتیجه بهتری برخوردار است.
جدول  :5عملکرد الگوریتمهای ادغام با استفاده روش اطالعات متقابل
𝐁𝐀𝐅𝐌
مجموعه داده 9

مجموعه داده 2

روش ادغام
مجموعه داده 1

0/9524

0/9220

0/0040

1444

Brovey

0/9215

0/2985

0/1244

2001

IHS

0/4052

0/4419

0/9850

2004

PCA

0/0494

0/4015

0/4444

2004

DWT

0/0854

0/4104

0/4400

2004

NSCT

0/0848

0/4148

0/0914

2011

RETINA

0/0410

0/4910

0/0502

روش پیشنهادی

 -9-5روش ERGAS
یکی دیگر از روشهای ارزیابی ادغام که در مقاالت مختلف به آن
اشاره و استناد می شود روشی موسوم  ERGASاست .این لغت خالصه
یک عبارت فران سوی به معنی «خطای جامع بدون بعد ن سبی» ا ست.
این معیار ارزیابی روش مناسبی برای تعیین عملکرد روشهای ادغام در

Serial no. 74

جدول  :4مقایسه عملکرد الگوریتم ادغام ارائهشده با استفاده روش
ERGAS
)ERGAS (Mean
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مجموعه داده 9

مجموعه داده 2

مجموعه داده 1

جدول  :0مقایسه عملکرد الگوریتم ادغام ارائهشده

روش ادغام

QNR

با استفاده روش QNR

روش ادغام

0/9249

0/9924

0/4840

1444

Brovey

0/9118

0/9004

0/5448

2001

IHS

مجموعه داده 9

مجموعه داده 2

مجموعه داده 1

0/2040

0/2409

0/9401

2004

PCA

0/5049

0/4421

0/4201

1444

Brovey

0/9140

0/9004

0/9419

2004

DWT

0/0199

0/0804

0/4051

2001

IHS

0/9014

0/2454

0/9855

2004

NSCT

0/4248

0/4259

0/4124

2004

PCA

0/2880

0/2809

0/9010

2011

RETINA

0/4845

0/4484

0/4445

2004

DWT

0/2441

0/2824

0/9512

0/4405

0/4421

0/4500

2004

NSCT

0/8045

0/4584

0/8510

2011

RETINA

0/8292

0/4041

0/8421

روش پیشنهادی

 -5-5روش QNR
این روش از جدیدترین روشهای ارزیابی عملکرد الگوریتمهای
ادغام به شمار میرود [ .]28شاخص  QNRتوانایی تعیین اعوجاجهای
طیفی 𝜆𝐷 و مکانی 𝑠𝐷 تصاویر ادغامشده بدون نیاز به تصویر مرجع
چندطیفی را دارد .برای تعیین میزان اعوجاج طیفی ،شاخص  Qدر هر
دو دقت مکانی پایین و باال ،بین هرکدام از باندهای تصویر چندطیفی
محاسبه میگردد .در تعیین شاخص اعوجاج مکانی ،شاخص  Qدر دقت
مکانی باال و پایین و بین باندهای تصویر چندطیفی و تصویر پنکروماتیک
محاسبه میشود .با محاسبه این شاخصها ،شاخص  QNRبهصورت زیر
تعریف میگردد:
𝛼
𝛽
) 𝑠𝐷 𝑄𝑁𝑅 = (1 − 𝐷𝜆 ) (1 −
()25
که در رابطه فوق 𝛼 و 𝛽 برای اهمیت بخشی به هر یک از
شاخصهای مکانی و طیفی است که در این تحقیق با توجه به اهمیت
یکسان این شاخصها هر دو مقدار برابر یک در نظر گرفته میشود𝐷𝜆 .
و 𝑠𝐷 نیز بهصورت زیر تعریف میشوند:
= 𝜆𝐷
1

𝑁
𝑁∑ )√𝑁(𝑁−1
|) 𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑢𝐹𝑆𝑀 𝑙=1 ∑𝑟=1,𝑟≠𝑙|𝑄(𝑀𝑆𝐿𝑜𝑤 𝑅𝑒𝑠 𝑙 , 𝑀𝑆𝐿𝑜𝑤 𝑅𝑒𝑠 𝑟 ) − 𝑄(𝑀𝑆𝐹𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑙 ,

()24
𝑁

|) 𝑠𝑒𝑅 |𝑄(𝑀𝑆𝐿𝑜𝑤 𝑅𝑒𝑠 𝑙 , 𝑃𝑎𝑛𝐿𝑜𝑤 𝑅𝑒𝑠 ) − 𝑄(𝑀𝑆𝐹𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑙 , 𝑃𝑎𝑛𝐻𝑖𝑔ℎ
𝑙=1

 -5نتیجهگیری
در این مقاله یک روش ترکیبی برای ادغام تصاویر
(چندطیفی) و ( MRIتکطیف) ارائه گردید .سیستم تصویربرداری PET
تصاویر چندطیفی با دقت مکانی پایین تولید میکند درحالیکه سیستم
 MRIدقت مکانی باال و محتوای اطالعاتی پایین ازنظر طیف ایجاد
میکند .الگوریتم ارائهشده در این تحقیق برای ادغام تصاویر از موجک
گابور برای استخراج ویژگی بهرهبرداری مینماید .در این روش ،اطالعات
مکانی تصاویر تکطیفی با استفاده از موجک گابور استخراج و با استفاده
از روش ادغام مبتنی بر مدل شبکیه چشم به تصویر چندطیفی تزریق
میگردد .نتایج روش ادغام ارائهشده با روشهای ،DWT ،Brovey ،IHS
 NSCTو روش ادغام شبکیه ساده مورد مقایسه قرار گرفت .بررسی کیفی
و همچنین الگوریتمهای ارزیابی کمی توسط روشهای اطالعات متقابل،
اختالف طیف و متوسط گرادیان ،روش  ERGASو  QNRنشان داد روش
ارائهشده بهطور قابلمالحظه اطالعات مکانی و طیفی را در تصویر
ترکیبشده افزایش داده است.
PET

1.2
1
𝑁

√ = 𝑠𝐷

()20
در رابطههای فوق  MSتصویر چندطیفی ) (PETو  Panتصویر
پنکروماتیک ) (MRIو  Nبیانگر باندهای تصویر (قرمز ،سبز و آبی) است.
شاخص  Qدر سال  2002توسط ونگ و بوویک ارائه شده است و برای
دو تصویر  xو  yبهصورت زیر تعریف میشود [:]24
()24

̅𝑦4𝜎𝑥𝑦 .𝑥̅ .
) (𝜎𝑥2 +𝜎𝑦2 )(𝑥̅ 2 +𝑦̅ 2

1

SD & AVG
)(norm

0.8

MI

0.6
0.4

ERGAS

0.2
0

QNR

= )𝑦 𝑄(𝑥,

که در این رابطه 𝑦𝑥𝜎 کوواریانس بین  xو ̅𝑥  y،و ̅𝑦 میانگینها و  𝜎𝑥2و
 𝜎𝑦2واریانسهای دو تصویر  xو  yهستند.
بیشترین مقدار شاخص  QNRیک بوده و زمانی حاصل میشود
که اعوجاجهای مکانی و طیفی صفر باشد .ازاینرو هر چه مقدار عددی
این شاخص بیشتر باشد نشان از برتری روش ادغام است .جدول  0نشان
از برتری روش ادغام مبتنی بر الگوریتم ارائهشده است .شکل ()10
نمودار مقایسه نتایج چهار روش ارزیابی روشهای ادغام را نشان میدهد.
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روش پیشنهادی

شکل  :10نمودار مقایسه بین روشهای ادغام (میانگین سه دسته
داده) با استفاده از چهار روش ارزیابی
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