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، اين تبديل. بسيار مناسب استSAR  نوع جديدی از الگوريتم آناليز چندمقياسه بوده که برای پردازش تصاوير،)Curvelet(  تبديل کرولت:چكیده
جزو تبديلهای هندسي محسوب ميشود که برای رفع مشکالت اساسي تبديلهای ويولت (موجک) و گابور در تشخيص لبهها و منحنيهاا توسا ه
 با دقت بسيار باال باه کاارSAR  را ميتوان در جهت رسيدن به بخشبندی بهتر و شناسايي اهداف در تصاوير ماهوارهایCurvelet  تبديل.پيدا کرد
 به دليل نتايج عالي. استSAR  است که مهمترين مرحله از پردازش تصاويرSAR  از تصاويرSpeckle  تمرکز بر حذف، در اين مقاله هدف اصلي.برد
 در تجزيهوتحليل لبههای منحني شکل و دقت باالی آن برای تقريب و توصيف پراکندگيها و جهتها در مقايسه با تبديل موجاکCurvelet تبديل
 ياک روش جدياد، با در نظر گرفتن آستانه وفقاي،( بر مبنای پيچشFDCT)  در اين مقاله با استفاده از تبديل کرولت گسسته سريع.مناسب است
 وUSFFT  ارائه شده است؛ بهگونهای که بين دو تبديل کرولت سريع بر پاياهSAR  و نرماليزه کردن تصاوير سنجشازدورSpeckle برای کاهش نويز
 سپس برای کااهش. روشي جديد برای بهرهبرداری بهتر اين نوع تصاوير م رفي ميشود، با استفاده از نتايج. مقايسهای انجام خواهد شدWrapping
 سپس با اساتفاده از الگاوريتم. کاهش مييابدCurvelet ( استفاده ميشود و ضرايبFDCT)  گسسته سريعCurvelet  از تبديلSAR نويز از تصاوير
 اين ضرايب تحت تأثير آستانه نرم قرار گرفته و اين امر منجر باه کااهش ياا حاذف ناويز در. را استخراج کردCurvelet پيشنهادی ميتوان ضرايب
 نتايج شبيهسازی نشان ميدهاد. شبيهسازی شده و نتايج آزمايشها بحث خواهد شد، در مرحله آخر الگوريتم پيشنهادی. خواهد شدSAR تصاوير
.که روش پيشنهادی در مقايسه با ساير روشهای قبلي کارايي بهتری دارد
Speckle  حذف نويز،Synthetic Aperture Radar (SAR) Images ،FDCT ،موجک

 تبديل،Curvelet  تبديل:واژههای كلیدی
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Abstract: Curvelet transform is a new kind of multi-scale analysis algorithm which is very useful for SAR image processing. This
transform is considered as geometric transform which is developed to overcame the vital limitations of wavelet and gabor transforms
in edges and curves detection. The curvelet transform can be used with very high precision a better segmentation and target detection
in SAR satellite images. In this paper, the main goal is to focus on the despeckling of SAR images which is the most important stage
in the processing of SAR images. Because of excellent results of curvelet transform in the analysis of curved shape edges and its high
accuracy, this transform is useful to approximate and describe the dispersals and orientations in comparison with the wavelet. In this
paper, using fast discrete curvelet transform (FDCT) based on wrest and using an adaptive thresholding, a new despeckling algorithm
is developed for SAR images; So that a comparison will be done on both fast curvelet based on USFFT and based on Wrapping.
Using the results, a new method to take advantage of this kind of images is introduced. Then, the Fast Discrete Curvelet transform
(FDCT) is used for noise reduction of SAR images and the Curvelet coefficients are decreased. Then, using the the proposed
algorithm the curvelet coefficients can be extracted. The curvelet coefficients are affected by soft thresholding and this leads to
reduce or eliminate the noise in SAR images. Finally, the proposed algorithm is simulated, and the results will be discussed.
Simulation results demonstrate that the proposed algorithm has better performance than the other similar methods.
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 -1مقدمه
 SARکاه عالوه بار وياژگي تصويربرداری سنجشازدور ،قاابلايت
نفوذپذيری قوی ،رزولوشن باال و تصويربرداری در تمام شرايط جوی را
دارا است و کاربردهای بسيار وسيع در زمينه سيستمهای نظامي و
تجاری دارد ] .[4بخشبندی تصوير ،يک مرحلهی کليدی در
کاربردهای تصاوير راداری  SARاست؛ اما به دليل وجود نويز Speckle
ايان تاصاوير را باا روشهای م مول و مرسوم نميتوان بخشبندی
نمود؛ زيرا بهراحتي به اين نويز آلوده ميشوند و بر پردازش اين نوع
تصاوير تأثيرگذار ميباشند [ .]2 ،4لذا کاهش نويزهای  Speckleدر اين
تصاوير و بخشبندی آنها امری بسيار ضروری است [.]4-9
در تصويربرداری  ،SARمکانيزمهای پراکندگي متمايز از هدفهای
مختلف ،از ويژگيهای آماری محلي با ساختار تصوير متفاوت است و
نويز  Speckleتنوع عميقتری دارد که غيرثابت بودن تصاوير SAR
باعث آن ميشود ].[2
تاکنون روشهای زيادی برای برطرف نمودن نويز  Speckleبه کار
گرفته شده است؛ در مراجع [ ]6 ،5برخي از تکنيکهای از بين بردن
 Speckleبرای تصاوير  SARبا استفاده از آمارههای محلي از تصوير که
در يک پنجره ثابت محاسبه شده ،ارائه گرديده است .اگرچه اين فيلترها
بهطاورکلاي ،بهخاوبي کااهش  Speckleرا در ماناطق همگن انجام
ميدهند ،اما نميتوانند جزييات تصوير را بهخوبي حفظ نمايند .در
مراجع [ ]8 ،4فيلتر کردن نويز  Speckleناشي از تصاوير  SARدر حوزه
تبديل موجک ارائه گرديده است .يکي از محدوديتهای تبديل مبتني
بر موجک ،به وجود آمدن حلقههای مصنوعي به علت پديدهی Gibb’s
است .در مراجع [ ]3-49فيلتر دوطرفه پيشنهاد شده که بهطور
گسترده از فيلتر غيرخطي استفاده شده است .در مرجع [ ]3فيلتری
توسط توماسي و ماندوچي م رفي شده که در آن هر پيکسل با توجه به
شکل هندسي و فاصله زاويه نور با استفاده از دامنه و محدودهی فيلتر
با متوسط وزن پيکسلهای مجاور جايگزين شده است .اما در مرجع
[ ]3پارامترهای محدودهی فيلتر در دامنه مربوطه تااندازهای بهصورت
دلخواه در سطوح مختلف نويز تنظيم شده است .در مراجع []40-42
برای  Despeckingتصوير  ،SARت داد محدودی از روشهای تطبيقي
دوطرفه مبتني بر فيلتر ارائه شده است .در [ ،]40پارامترها بر مبنای
) ENL (Equivalent Number Of Looksو )ESI (Edge Save Index
منطبق ميشوند؛ اما اين روش دارای برخي اشکاالت مانند فرآيند
زمانبر تکرارشونده بهمنظور برآورد پارامترها و تار يا مات شدن جزييات
تصوير است .در مرجاع [ ]44فيلتر چناد رزولوشن پيشنهادشده ،به
زيرباندهای تقريب زدهشده از تبديل موجک تصوير ،فيلتر دوطرفه
اعمال ميشود؛ درحاليکه در مرجع [ ]45روش  Bayes-Shrinkبرای
برطرف کردن نويز و جزييات آنها به کار گرفته شده است .در روش
مرجع [ ]42پارامترهای دامنه با استفاده از تغييرات ضريبهای محلي
تطبيق داده شدهاند؛ اما اندازهگيری بر اساس احتمال تشابه پيکسل از
دامنه نوسان تصوير  SARبهجای يک محدوده فيلتر به کار گرفته شده
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است .در اين روش همچنين نياز به پس پردازش اضافي برای حذف
برخي از Speckleهای تيره است .در مرجع [ ]44حذف نويز با استفاده
از روش  PSOانجام شده است .الگوريتم  PSOالگوريتمي با روش
جستجوی عمومي است که به دنبال بهترين جواب از بين جوابهای
ممکن است PSO .عبارت است از يک گروه از ذرات که در فضای
جستجو پخش ميشوند و يافتن ناحيه بهينه در فضای جستجو از
طريق تأثير متقابل بين ذرات انجام ميگيرد.
 PSOبر مبنای حرکت و هوش ذرات کار ميکند و بر اين اساس
برای حل مسائل بهينهسازی به کار ميرود .در روش  PSOعمل جهش
بهنوعي وجود دارد و  curveletشکل هندسي تصوير را حفظ ميکند.
در مرجع [ ]46از ترکيب روش  HMTبرای مناطق صاف و
 curveletبرای لبهها استفاده ميشود ولي در اين مقاله از ترکيب روش
 curveletگسسته سريع و آستانه تطبيقي استفاده شده است.
در مرجع [ ]44از روش  waveletبرای تنظيم حد آستانه برای
حذف نويز استفاده شده است درصورتيکه  waveletبه علت ت يين
غيردقيق آستانه باعث مات شدن تصوير ميگردد .فيلترهای م مولي و
تطبيقي که برای حذف نويزهای جم ي مورد استفاده قرار ميگيرند
عالوه بر حذف نويز باعث از بين رفتن مقدار زيادی از جزئيات تصوير
نيز ميگردند؛ بنابراين روش  Curveletباوجود حذف نويز ،در عين
حفظ جزئيات به ميزان قابلقبول ،پيشنهاد ميشود.
تبديل  curveletدر مقايسه با تبديل  waveletميتواند اشيايي را
که دارای لبههای منحني شکل هستند بررسي نمايد و نيز از ت داد
ضرايب موجک بيشتری نسبت به  curveletاستفاده ميشود .در اين
مقاله روشي جديد برای از بين بردن و يا کاهش نويز ارائه ميگردد که
از طريق پيدا کردن ضرايب و کاهش آنها تحت تأثير آستانه نرم انجام
ميشود.
ساختار مقاله به اين شکل است که در بخش دوم به م رفي و
بررسي تبديل  ،Curveletسپس در بخش سوم به تشريح روش
پيشنهادی برای حذف نويز  Speckleاز تصاوير  SARپرداخته شده
است .نتايج آزمايشها در بخش چهارم نشان داده شدهاند و در بخش
پنجم نيز يک نتيجهگيری از آزمايشها ارائه ميشوند.

-2

تبدیل Curvelet

تبديل  Curveletنوع جديدی از الگوريتم آناليز چندمقياسه است؛ که
برای پردازش تصوير مناسب بوده و خط ويژگي منحني لبه را در
مقايسه با تبديل موجک بهتر ميتواند تجزيهوتحليل نمايد و برای
تقريب و توصيف پراکندگي و جهت نيز دارای دقت بهتری است .تبديل
 curveletاولين بار توسط  Starkو همکارانش بهعنوان يک تبديل مفيد
برای نويز زدايي از تصاوير ارائه شد [ .]48پيشازاين ،از تبديل موجک و
گابور بهعنوان ابزارهای قدرتمند در حذف نويز تصاوير استفاده ميشد؛
اما تبديل موجک تنها قادر به بررسي سه نوع اطالعات افقي ،عمودی و
مورب از لبهها بوده و در بررسي لبههای منحني شکل با مشکالت عمده
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مواجه ميگردد .تبديل کرولت ،در مقايسه با تبديل موجک و گابور،
ميتواند اشيايي را که دارای لبههای منحني شکل هستند بررسي نمايد.
عالوه بر اين ،تبديل موجک در بررسي موضوعاتي که شامل منحنيهای
تصادفي هستند نيز دچار مشکل ميگردد و برای بررسي نقاط
منحصربهفرد خطوط نيز مناسب نيست؛ هرچند که فيلترهای گابور
نسبت به تبديل موجک ،در نمايش کاراکترها و مسيرهای چند جهتي،
کارآيي بهتری دارند [.]43
رويکرد عمومي در نسل اول تبديل  ،Curveletاز بين بردن نويز
 Speckleاست که در مواق ي که لبهها خطوط مستقيم باشند ،بهخوبي
جواب ميدهد؛ اما واضح است که لبه در تصاوير  SARم مو اال بهصورت
منحني است .در نسل دوم ،تبديل  Curveletمستقيمًا برای نمايش
منحني استفاده ميشود؛ بنابراين ضرايب تبديل ،نمايش بهينهای از
نقاط منحصربهفرد منحني ميباشند .اساس نسل دوم تبديل ،Curvelet
تبديل کرولت گسسته سريع ) (FDCTاست که تبديل کرولت
منتقلشده در حوزه فرکانس است و با توجه به کاهش پارامترها در آن،
برای پردازشهای سريع نيز مناسب است [.]20
در حقيقت ،تبديل کرولت يک تبديل با چند سطح مقياس و با
چند جهت مختلف است که در هر يک از سطوح ،ت داد مختلفي زيرباند
وجود دارد .توابع پايهی تبديل کرولت ،عمومًا سوزني شکل و حساس به
زاويه هستند ،اين در حالي است که توابع پايه تبديل موجک،
ايزوتروپيک بوده و برای بخش منفرد منحنيها ،به ت داد ضرايب زيادی
نياز دارند .در کرولتها از توابع مقياس سهموی نيز استفاده ميشود که
به همين دليل ،در بسياری از کاربردها ميتوان از تبديل کرولت برای
نمايش بهينه و با حجم کمبهره برد [ .]24بهعنوانمثال برای نمايش
بافت يک تصوير  SARبا رزولوشن باال ،ت داد بسيار زيادی از ضرايب
موجک به دليل اندازهی بسيار بزرگ تصوير بايد استفاده شود،
درحاليکه اگر از تبديل کرولت برای نمايش بافت همان تصوير SAR
استفاده شود ،ت داد بسيار کمتری از ضرايب کرولت را ميتوان استفاده
نمود.
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تصاوير  ،SARاستفاده از تبديل کرولت ،ميتواند ايدهی بسيار خوبي
باشد.
تبديل کرولت گسسته سريع ( )FDCTرا بر اساس استفاده از
عملگرهای مختلف از نمونههای فوريه ميتوان به دودستهی مختلف
تقسيمبندی نمود -4 :تبديل کرولت بر مبنای تبديل فوريهی سريع با
فواصل نمونهبرداری غيرمساوی ) (USFFTو تبديل کرولت بر مبنای
پيچش ( .)Wrappingدر ادامه در زير بخش ب دی ،با انجام آزمايشها
مختلفي بر روی تصاوير  SARنشان خواهيم داد که تبديل کرولت بر
مبنای پيچش ،ازنظر بار محاسباتي ،سريعتر از تبديل کرولت بر مبنای
 USFFTعمل مينمايد.

 -1-1-2مقایسه دو تبدیل کرولت سریع بر پایه  USFFTو
Wrapping

در اين بخش با توجه به اهميت سرعت در پردازش تصاوير ،SAR
چنادين آزمايش با دو روش مختلف بر روی چهار تصوير  SARبا
اندازههای مختلف انجام شده است .زمانهای حاصل از محاسبهی سطح
آستانه و اعمال تبديل کرولت برای هر يک از انواع  USFFTو
 Wrappingبرای هر چهار تصوير در جدول ( )4نشان داده شده است.
برای داشتن درک شهودی بهتر نيز نتيجهی حاصل از حذف نويز تصوير
 SARبا استفاده از هر يک از انواع  USFFTو  Wrappingبرای يک
تصوير  SARنمونه در شکل ( )4نشان داده شده است .نتايج
بهدستآمده با بهکارگيری هر دو روش در حذف نويز ،چنانچه در شکل
( )4مشاهده ميشود ،با يکديگر تفاوت چنداني ندارد .اما با بررسي زمان
انجام محاسبات و در نهايت روال حذف نويز ،بر اساس آنچه در جدول
( )4آمده است ،بهخصوص هنگاميکه با تصاوير در اب اد بزرگ روبرو
هستيم ،زمانهای بهدستآمده نشان ميدهد که تبديل  Curveletسريع
بر مبنای  ،Wrappingسرعتي بهمراتب بيشتر از سرعت اين تبديل بر
پايه  USFFTدارد.

 -1-2تبدیل  Curveletگسسته سریع
در چند دههی اخير ،برای کاهش نويز  Speckleدر تصاوير SAR

روشهای زيادی ارائه شدهاند؛ مانند فيلترينگ ميانگين ،فيلترينگ
ميانه ،فيلترينگ آماری ترتيبي و روشهای فيلترينگ ديگر که بهطور
ترکيبي و يا بهتنهايي به کار برده شدهاند .از جديدترين روشهای حذف
نويز نيز آناليز موجک است که بهصورت گسترده مورد استفاده قرار
گرفته است .اما برای کاربردهای بسيار حساس تصاوير  SARمانند
شناسايي اهداف ،الزم است که ويژگيهای هندسي اهداف ثابت مانده و
دستخوش تغيير نگردند؛ لذا استفاده از روند استاندارد حذف نويز مبتني
بر تبديل موجک برای حفظ مشخصههای هندسي ،نامناسب است .لذا
برای حفظ شکل هندسي اهداف در کاربردهای شناسايي هدف در

(ب)

(الف)

(پ)

شکل  :1الف) تصویر اصلي  ،SARب) تبدیل به روش ،Wrapping
پ) تبدیل به روش USFFT

Serial no. 74
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چنانچه مالحظه ميشود ،هنگاميکه اب اد تصوير انتخابي
 4025×4025اسات ،سارعت انجاام تبديل در روش پيچش تقريبًا پنج
برابر روش  USFFTاست .لذا در اين مقاله از تبديل  Curveletسرياع
بار مبنای پيچش بارای حاذف نويز از تصاوير  SARاستفاده ميگردد؛
بنابراين روشي جديد برای بهرهبرداری بهتر از اين نوع تصاوير م رفي
خواهد شد.
جدول  :1مقایسه دو روش تبدیل ازنظر سرعت
)Wrapping (s



 -5تابع انتقال  f j ,1با  IFFTدوب دی حاصل از ضرايب کرولت گسسته
 c  j, l, k نشان داده ميشود [.]22
D

 -3كاهش نویز در تصویر  SARبا استفاده از
تبدیل كرولت گسسته سریع ((FDCT

 -1-3آنالیز آستانه

)USFFT (s

آستانهی نرم ،فرمي کاهشيافته از ضرايب  Curveletاست که مقادير
بزرگتر از آستانه با کاهش مناسب نگهداشته شده ،مقادير ديگر صفر در
نظر گرفته ميشود [ .]29فرمول آستانه بهصورت زير است:

Image Size

Compute
Threshold

Transform

Compute
Threshold

Transform

428×428

0/095483

0/054440

0/044463

0/36824

0/420500

0/409495

0/243490

0/242043

246×246

0/904434

0/244484

0/320244

0/834428

442×442

0/350483

0/834532

5/644646

5/444245

4025×4025

y 


y  


()4


sgn  y  y   
f  y  
0


که در آن  f  y ضرايب  Curveletب د از پردازش آستانه نرم،
    2  xآستانه  ،واريانس نويز ب د از تبديل  Curveletو  x
انحراف استاندارد هر ضريب  Curveletاست [.]25
2

 -2-1-2تبددددی ل کرولدددت گسسدددته سدددریع بدددر پایددده  USFFTو
Wrapping

تابع تبديل کرولت بهصورت زير است:

c  j.l.k   f , j ,l , k

()4
که در آن
ميباشند.

 j ,l , k

کرولت و

j, l, k

پارامترهای مقياس ،جهت و موق يت

f t1 , t2  Dj,l , k t1 , t 2 

()2



c D  j, l , k  

0  t1 , t2  n

اولين پيادهسازی  FDCTدر حوزه فرکانس به شرح زير است:
 FFT -4دوب دی ،پس از اعمال بر روی تابع
 f t , t  ,  0  t1 , t2  n به دست ميآيد:
2

()9

1

n
n
fˆ  n1 , n2  ,
 n1 , n2 
2
2

 -2به دست آوردن نمونه دوباره هر جفت از مقياس و جهت از
 fˆ  n , n در حوزه فرکانس که نتيجه آن به شکل زير است:
2

1

()5

fˆ n1, n2  n1 tan 1 , (n1, n2 ) p j

آزمايشها و تصاوير فيلترشده نشان ميدهد که تبديل
برای لبهها و بافت عملکرد بهتری دارد و روال حذف نويز در آن برای
حفظ اطالعات لبهها و تيزیها بهتر از تبديل موجک است.
Curvelet

که در آن
()4

Pj   n1 , n2  , n1,0  n1  n1,0  L1, j , n2,0  n2,0  L2, j 

 n1,0 , n2,0دو پوزيشن اوليه تابع پنجره  U  n1, n2 ميباشند.
 L2, jبه ترتيب پارامترهای مربوط از  2iو

j
2

L1, j

و

 2هستند که مؤلفههای

طول و عرض از تابع پنجره بوده ،فاصله را پشتيباني ميکنند.
 -9نتيجه حاصلضرب ˆ fبا تابع پنجره  U jبهصورت زير به دست
ميآيد:
() 6

f j ,l n1, n2   fˆ n1, n2  n1 tan1 U j n1, n2 

که بازه تغييرات  n1و  n2برابر است با  0  n1  L1, jو
(برای زماني که در بازه    4 ,  4 قرار داشته باشد) (شکل.)2

0  n2  L2, j

Serial no. 74

شکل  :2پیچش داده :داده در ابتدا درون یک متوازیاالضالع قرار دارد و
سپس با متناوبسازی به درون یک مستطیل منتقل میشود []11

 -2-3الگوریتم پیشنهادی
در شکل ( )9روند کامل محاسبهی تبديل کرولت نشان داده شده
است .همانطور که در اين شکل مالحظه ميگردد ،تبديل کرولت
شامل تبديلهای موجک يکب دی و دوب دی ،فوريهی يکب دی و
دوب دی ،رادون و ريجلت اسات .پس از اجرای فرآيند مشخصشده،
ميتوان ضرايب  Curveletرا دريافت نمود ،اين ضرايب تحت تأثير
آستانه نرم به از بين بردن يا کاهش نويز منجر ميشود .در اين مقاله،
بهبود ضرايب ويژگيهای لبه تحت تأثير آستانه نرم پرداخته شده است.

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 4, winter 2015

/ 444مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،54شماره  ،5زمستان 4935

الگوريتم حذف  speckleبا قابليت حفظ لبه ...

 -4بازسازی تصوير پس از پردازش آستانه با استفاده از IFDCT؛
 -5ارزيابي تصوير پس از حذف  Speckleو بازسازی آن و بهينهسازی
پارامترها جهت رسيدن به نتيجهی بهتر در حذف نويز تصوير و
حفظ بهتر لبهها و تيزیها؛
 -6تکرار مراحل  3تا  6تا زمان رسيدن بهشرط توقف  nدر الگوريتم
. FDCT

شکل  :3روند کامل محاسبه تبدیل ]25[ Curvelet

روش پيشنهادی بهشرح ذيل است:
()8

C  j,l, k   T
elsewhere



c  j, l , k 



sgn  C  j , l , k   C  j , l , k   aT

0

که در آن   ، T  a ارزش تخميني از انحراف استاندارد نويز و
  تقريبي از انحراف استاندارد هر ضريب  Curveletاست a .ثابتي
است که وابسته به مقياس و جهت بوده ،در فرمول فوق 0  a  1
است .اگر  a  0باشد ،اين روش بازيابي (بهبود) آستانه سخت و اگر
 a  1باشد ،روش آستانه نرم است [.]25
با توجه به اينکه ضرايب هر اليه نشانگر ويژگيهای خاصي از تصوير
ميباشند ،در اينجا از ضرايب اليه مياني که من کسکننده ويژگيهای
لبه است [ ،]24استفاده شده است.
اجرای پيش پردازش با در نظر گرفتن لگاريتم نويز تصوير بر روی
تصوير اصلي  SARشامل شش مرحله به صورت پيشنهادی زير است:
 -1اجرای تبديل  Curveletسريع ) (FDCTبر مبنای  Wrappingبر
روی نويز تصوير برای به دست آوردن ضرايب کرولت که مراحل
آن در زير بخش  2-1-2آورده شده است؛
 -2پردازش آستانه و اعمال آن به تصوير SAR؛
 -3ت يين ضرايب  Curveletدر هر مقياس و جهت پس از اعمال
آستانه بر روی تصوير؛

Serial no. 74

شکل  :4روند نمای الگوریتم پیشنهادی حذف نویز از تصویر SAR

م کوس تبديل  )IFDCT( Curveletبرای تصاوير با اندازههای بزرگ
هم ،به دليل اينکه از  Adaptive thresholdingاستفاده شده و اکثر
ضرايب حذف ميشوند مناسب است زيرا پيچيدگي تصوير با حذف
ضرايب کمتر خواهد شد .از طرفي روی تصاوير  SARبهصورت Local
کار خواهد شد و تصوير با اب اد بزرگ به بخشهای کوچکتر تبديل
ميشود .روند نمای مربوط به الگوريتم پيشنهادی حذف نويز Speckle
از تصاوير  SARدر شکل ( )5نشان داده شده است.
روش آستانه تطبيقي يک روش برای تنظيم حداقل آستانه برای
کاهش ضرايب است که هدف حفظ مؤثر اطالعات تصوير اصلي با از بين
بردن نويز آن است.
کاهش ضرايب  curveletبارای بهينهسازی و پيدا کردن آستاناه به-
صورت وفقي جهت بهتر کردن پارامترها انجام ميگيرد .درواقع الگوريتم
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پيشنهادی بهاينعلت بهتر است که پارامترهای آن بهصورت بهينه پيدا
ميشود .هدف اصلي الگوريتم پيشنهادی ،دسترسي به نرخ خطای کم
است و مهم است که لبههای موجود در تصوير از دست نروند .مسئله
مهم که در آشکارسازی لبهها بايد موردتوجه قرار گيرد ،وجود نويز
است .نويزها همانند لبهها حاوی فرکانس باال هستند؛ لذا الگوريتم
پيشنهادی تأکيد زيادی بر کاهش نويز تصوير دارد.
(الف)

 -4پیادهسازی الگوریتم و نتایج آزمایشها
در اين بخش ،الگوريتم پيشنهادی بر روی دو نوع از تصوير  SARکه
يکي شامل تصوير شبيهسازیشده و ديگری شامل تصاوير حقيقي SAR
است ،پيادهسازی شده و نتايج بهدستآمده مورد بررسي و بحث قرار
خواهد گرفت.
 -1-4حذف نویز از تصاویر شبیهسازیشده SAR
برای ارزيابي الگوريتم حذف نويز پيشنهادی ،در اين بخش آزمايشي بر
روی يک تصوير شبيهسازیشده  three look-SARمطابق شکل ()4
انجام شده است.
روش آستانه تطبيقي يک روش برای تنظيم حداقل آستانه برای
کاهش ضرايب است که هدف حفظ مؤثر اطالعات تصوير اصلي با از بين
بردن نويز آن است.
کاهاش ضارايب  curveletبارای بهينهسازی و پيدا کردن آستانه
بهصورت وفقي جهت بهتر کردن پارامترها انجام ميگيرد .درواقع
الگوريتم پيشنهادی بهاينعلت بهتر است که پارامترهای آن بهصورت
بهينه پيدا ميشود .هدف اصلي الگوريتم پيشنهادی ،دسترسي به نرخ
خطای کم است و مهم است که لبههای موجود در تصوير از دست
نروند .مسئله مهم که در آشکارسازی لبهها بايد موردتوجه قرار گيرد،
وجود نويز است .نويزها همانند لبهها حاوی فرکانس باال هستند؛ لذا
الگوريتم پيشنهادی تأکيد زيادی بر کاهش نويز تصوير دارد.
نحوه توليد اين تصوير شبيهسازیشده الهام گرفته از فرآيند توليد
تصاوير راداری است که با اضافه کردن نويز در سه مرحله مختلف بر
روی تصوير زمين مرجع و متوسطگيری از آن ايجاد شده است .تصوير
زمين مرجع که در شکل (-4الف) نشان داده شده است يک تصوير با
دو ناحيه مختلف اسات و انادازه آن  246×246است .تاصوير شبيه-
سازیشده که در شکل (-4ب) نشان داده شده است؛ با توجه به ماهيت
راداری بودن آن تصوير نويزی است .در اين مقاله برای مشاهده عملکرد
روش پيشنهادی از دو تصوير شبيهسازیشده  SARيکي با نويز کم و
ديگری با نويز زياد استفاده شده است که شکلهای ( -4ح) و ( -4ت)،
نتايج حذف نويز اين تصاوير با روش پيشنهادی را نشان ميدهد.
برای ميزان ارزيابي کمي جهت حذف نويز ،روشها و پارامترهای
مت ددی وجود دارد؛ بنابراين عالوه بر مقايسه شهودی ،ازنظر عددی هم
نتايج روش پيشنهادی با روشهای ديگر توسط سه پارامتر موردبررسي
قرار گرفته است؛ که شامل  PSNR ،MSEو  βاست.

Serial no. 74

(ب(

(پ)

(ت)

(ث)

(ج)

(چ)

(ح)

(خ)

شکل ( :)5نتایج حذف نویز دو تصویر شبیهسازیشده با روشهای مختلف؛
الف) تصویر زمین مرجع ،ب) تصویر شبیهسازیشده با نویز کم ،پ) تصویر
شبیهسازیشده با نویز زیاد ،ت) حذف نویز تصویر (ب) با استفاده از روش
آستانه نرم در حوزه  ،Curveletث) حذف نویز تصویر (پ) با استفاده از روش
آستانه نرم در حوزه  ،Curveletج) حذف نویز تصویر (ب) در حوزه موجک ،چ)
حذف نویز تصویر (پ) در حوزه موجک ،ح) حذف نویز تصویر (ب) با روش
پیشنهادی ،خ) حذف نویز تصویر (پ) با روش پیشنهادی
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جدول  :4مقایسه روش فیلترینگ با β

پارامتر ) MSE (Mean Square Errorميانگين مربع خطا است؛ که
از رابطه زير محاسبه ميگردد:
1 k
2
  sˆi  si 
K i 1

()3

MSE 

که در آن ̂ sتصويری که نويز آن با روش موردنظر حذف شده است،
است؛ و  sتصوير اصلي بدون نويز است و  Kاندازه تصوير است.
م يار  s mseم ادل م يار م روف  PSNRدر ارزيابي روشهای
حذف نويز است؛ که بر اين اساس ،ت ريف  PSNRطبق رابطهی زير
انجام ميشود:
 R2 
PSNR  10log10 

 MSE 

()40

که در آن  R2حداکثر شدت در تصوير فيلتر نشده و  MSEکوتاه شده

کلمه ) (Mean Square Errorميانگين مربع خطا است.
در اين مقاله برای مقايسه بهتر و استفاده از يک روش يکسان در به
دست آوردن  ،PSNRاز دستور  psnrدر نرمافزار  MATLABاستفاده
شده است.
م يار  βبرای همبستگي بين ضرايب ارائه شده است؛ که بيانگر
ميزان حفظ جزئيات تصوير هنگاميکه حذف نويز انجام ميگيرد ،است.
پارامتر  βکه مقدار آن متناسب با مقدار حفظ لبهها در هنگام حذف
نويز است؛ از رابطه زير محاسبه ميگردد:


2

()44



ˆ s  sˆ  s

  sˆ  sˆ 
k

i

2

k

  s

i

 s 

i 1

i 1

k



  s

i

Proposed
Method

Curvelet soft
Threshold

Wavelet

[]8 ،4

[]25

Image

0/88892

0/84466

0/5348

Image-1

0/83856

0/46964

0/5405

Image-2

هر چه مقادير پارامترهای همبستگي  باالتر باشد ،تصوير تخمين
زدهشده به تصوير اصلي مرجع نزديکتر است و  PSNRباالتر
نشاندهنده حذف بهتر نويز است .همچنين  MSEپايينتر نشاندهنده
کارايي بهتر برای حذف نويز است .نتايج نشان دادهشده در جدولهای
باال نشاندهنده  و  PSNRبيشتر و  MSEکامتر روش پيشانهادی
نسبت به روشهای ديگر است؛ که نشاندهنده قدرت بهتر روش
پيشنهادی در کاهش نويز است.

-2-4

حذف نویز از تصاویر حقیقی SAR

برای شبيهسازی ،بررسي نتايج و مقايسه روشهای مختلف ،از سه
تصويار مختالاف  SARبا اب اد  246×246استفاده شده است .شکل
(-6الف) سه تصوير حقيقي  SARرا نشان ميدهد .بهمنظور استخراج
ويژگيها و به دست آوردن آستانه ،ابتدا تبديل کرولت را بر روی تصوير
اعمال نموده و ضرايب کرولت به دست آورده ميشوند .پس از استخراج
همه ضرايب کرولت ،مقدار انرژی اين ضرايب محاسبه شده ،همچنين
توانايي کاهش نويز و اثر حذف آن نيز اندازهگيری خواهد شد.

i 1

نتايج مقايسهی بين روش فيلترينگ پيشنهادی در اين مقاله ،با
روشهای قبلي موجک [ ]8 ،4و  Curveletبا آستانهی نرم [ ،]25با
م يارهای اندازهگيری ذکرشده ،برای دو تصوير شبيهسازیشده SAR
يکي با نويز کم و ديگری با نويز زياد ارائه شده است.
در جدول ( )2مقايسه روش فيلترينگ با م يار اندازهگيری ،PSNR
در جدول ( )9مقايسه با م يار  MSEو در جدول ( )5مقايسه اين روش
پيشنهادی با پارامتر  βصورت گرفته است.
جدول  :2مقایسه روش فیلترینگ با PSNR
Proposed
Method

Curvelet soft
Threshold

[]25

Wavelet

[]8 ،4

Image

66/3649

59/5404

46/8245

Image-1

63/03

59/2422

49/4298

Image-2

جدول  :3مقایسه روش فیلترینگ با MSE
Proposed
Method

Curvelet soft
Threshold

(الف)

شکل ( :)6الف) تصویر اصلی  ،SARب) حذف نویز با آستانه نرم در حوزه

Wavelet

[]8 ،4

Image

4/9904

42/544

44/6264

Image-1

5/5302

44/836

24/8444

Image-2

Serial no. 74

[]24

(ب)

(پ)

(ت)

 ، Curveletپ) حذف نویز در حوزه موجک ،ت) حذف نویز با روش پیشنهادی

نتايج بهدستآمده از اعمال تبديال  Curveletبارای حاذف نويز
بهوسيله روش پيشنهادی ،با روش ارائهشده در بخش  4-9و تبديل
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الگوريتم حذف  speckleبا قابليت حفظ لبه ...

موجک مقايسه شده ،همچنين بهمنظور بررسي اثر فيلترينگ هر
الگوريتم ،موارد زير در نظر گرفته شده است:
( )4انحراف تصوير پس از حذف نويز ،اندازهگيریشده توسط انحراف
استاندارد؛
( )2اثر حذف نويز از فيلترينگ ،اندازهگيریشده با
).PSNR (Peak Signal to Noise Ratio

در جدولهای زير مقايسهی بين روش فيلترينگ پيشنهادی در اين
مقاله ،با روشهای قبلي موجک و  Curveletبا آستانهی نرم برای
تصاوير حقيقي  SARارائه شده است .در جدول ( )4مقايسه روش
فيلترينگ باا م يار انادازهگيری  ،PSNRدر جادول ( )6مقايسه با
م يار  MSEو در جدول ( )4مقايسه اين روش پيشنهادی با پارامتر
صورت گرفته است.

β

جدول  :5مقایسه روش فیلترینگ با PSNR
Proposed
Method

Curvelet soft
Threshold

[]25

Wavelet

[]8 ،4

Image

0/2584

9/2555

4/0560

Image-1

0/2204

2/2555

4/0542

Image-2

0/4495

4/9456

4/0554

Image-3

Proposed
Method

Curvelet soft
Threshold

[]25

[]8 ،4

Image

25/3968

20/0453

22/2444

Image-1

26/9442

22/2049

22/4530

Image-2

26/4443

22/6606

22/3346

Image-3

جدول  :7مقایسه روش فیلترینگ با β
Proposed
Method

Curvelet soft
Threshold

[]25

Wavelet

[]8 ،4

-5

در اين مقاله روشي برای کاهش و از بين بردن نويز  Speckleدر حوزه
 Curveletبرای تصاوير  SARبا استفاده از الگوريتم تبديل Curvelet
گسسته سريع بر مبنای پيچش ارائه گرديد .نتايج بهدستآمده نشان
ميدهد که اين روش برای از بين بردن نويز  Speckleو توصيف بافت،
حفظ اطالعات لبه و تيزیها مناسب است .همچنين از انرژی ضرايب
 Curveletو ويژگيهای استخراجشده برای ت ريف بردارهای ويژگي برای
بخشبندی و دستهبندی بهتر اين نوع تصاوير ميتوان استفاده نمود.
آزمايشها نشان ميدهد که روش ارائهشده در اين مقاله ،نسبت به ساير
روشها عملکرد بهتری دارد و در اين زمينه بهتر عمل مينمايد.

اين مقاله برگرفته از نتايج تحقيق در راستای يک پاياننامهی
کارشناسيارشد است که توسط دانشگاه شهيد چمران اهواز در قالب
پژوهانه (اعتبار ويژهی پژوهشي) سال  4939طبق قرارداد گرنت به
شمارهی  39/9/02/24444مورخ  4939/04/05حمايت مالي شده
است .نويسندگان مقاله از حمايتهای م نوی و مادی دانشگاه شهيد
چمران اهواز از اين مقاله و پاياننامه ،تشکر و قدرداني مينمايند.

مراجع
Image

5/3445

9/4529

5/3644

Image-1

4/4450

5/9452

5/4424

Image-2

5/85904

9/6040

5/4443

Image-3

با بررسي  β ،PSNRو  MSEبرای هرکدام از روشها در جدولهای (،)4
( )6و ( )4به اين نتيجه ميرسيم که روش پيشنهادی عملکرد بهتری را
نشان ميدهد .با توجه به تصاوير فيلترشده ،برای لبهها و بافت ،نتايج
بهدستآمده نشان ميدهد که اين روش نسبت به ساير روشها در
حذف نويز لبهها نيز عملکرد بهتری داشته ،که اين خود نشاندهندهی
کارايي بيشتر الگوريتم موردنظر برای حذف نويز از تصاوير  SARاست.
بر اساس آزمايشهای صورت گرفته ،درمجموع ،تبديل  Curveletنسبت
به جهت بسيار حساس است .همچنين در حفظ اطالعات لبه و بافت با
توجه به تصاوير فيلترشده در شکل ( ،)6حذف نويز بهوسيلهی روش
پيشنهادی عملکرد بهتری را نشان ميدهد.
Serial no. 74
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