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کاهش نويز لکه و بازسازی تصوير رادار دهانه ترکیبی با استفاده از حسگری فشرده
3

احمد شفيعی ،*1احسان یزدیان ،2مجتبی بهشتی

 -1کارشناسی ارشد -2 ،استادیار ،دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر -3 ،استادیار ،پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات،
دانشگاه صنعتی اصفهان
(دریافت49/23/22 :؛ پذیرش)49/23/23 :

چکیده
نویز لکه ،کيفيت تصاویر رادار دهانه ترکيبی ( )SARرا به شدت کاهش میدهد و بهرهبرداری از تصویر به کمک شکيوههکای وودککار ارزیکابی
تصویر را پيچيده میکند .به تازگی ،کاربرد حسگری فشرده ( )CSدر پردازش سيگنال رادار دهانه ترکيبی مطرح شده است .در این مقاله ابتکدا
ی مدل وطی برای داده  SARبا در نظر گرفتن نویز لکه بهدست میآید .سپس با استفاده از این مدل و نظریه  CSروشی برای ککاهش نکویز
لکه پيشنهاد میشود .در روش پيشنهادی ،همزمان با کاهش نویز ،پسزمينه تصویر و اهداف نقطهای دروشان نيز ،بازسازی میشکوند .ویگگکی
مهم روش پيشنهادی ،کاهش توأم نویز و تشکيل تصویر  SARاست .عالوه بر این ،کارایی روش پيشنهادی در نویززدایی و حفظ جزئيات تصویر
به کم تصاویر شبيهسازی شده و تصاویر واقعی  SARبررسی و با کارایی چند روش نویززدایی مقایسه میشود.

واژگان کلیدی
رادار دهانه ترکیبی ،نویز لکه ،بازسازی تصویر ،حسگری فشرده.

 .1مقدمه
بککيش از سککه دهککه از بککهکککارگيری گسککترده رادار دهانککه ترکيبککی
( ]9[ )SAR9بککرای سککنزش از راه دور در کاربردهککای گونککاگون
می گکررد .راداردهانکه ترکيبکی روی یک سککوی متصکر نصک
میشود و با ارسال پیدرپی امواج رادیویی بکه منظکره مکورد نظکر،
سيگنالهای بازتاب را دریافت کرده و با پردازش مناسک دامنکه و
فاز آنها ،تصویر منظکره را تشککيل مکیدهکد .ایکن سکامانه ،امککان
تصککویربرداری در شکک یککا روز ،شککرایو آب و هککوایی م ت کک ،
2
تصویربرداری از اهداف پنهان شده و دستیابی به تفکيک پکریری
مستقل از برد را فراهم میکند .تفکي پکریری ،ابعکاد ککوچکترین
هدف قابل تش يص است.
هککر س ک ول تفکي ک پککریری در ابعککاد ماکروسکککوپی ،همککوار و
ی دست به نظر میرسد اما در ابعاد کوچکتر ،سطصی ناهموار دارد
و از تعداد زیادی نقطه پراکنش 3تشکيل شده است .از آنزا که این
نقاط پراکنش ،سيگنال دریافتی را با فازهکا و دامنکههکای م ت فکی
منعکس میکنند ،برآیند بازتابهای هکر سک ول تفکيک پکریری از
س ول به س ول ،نوساناتی دارد .این نوسانات ،منزر به نوسان شدت
* رایانامه نویسنده پاس گوAhmad.Shafiei@ec.iut.ac.ir :
1

Synthetic Aperture Radar
2
Resolution
3
Scatterer

روشنایی پيکسلهای تصویر میشود که بکه آن ،نکویز لککه 4گفتکه
میشود [ .]2نویز لککه ،هکدفهکای کوچک را پنهکان مکیکنکد و
تشکک يص اعالعکککات و ویگگکککیهککای تصکککاویر  SARرا مشککککل
میکند.کاهش این نویز در سه دهه گرشته ،یک زمينکه پگوهشکی
فعال بوده است و همواره روشهایی جدید با کارایی بهتر ارائه شده
است .دو رویکرد اص ی برای کاهش نویز لکه عبارتند از:
ال ) پردازش چندنگاهه ( )ML5که همکراه بکا تشککيل تصکویر
پيادهسازی میشکود و ب) في تکر ککردن ککه نکویز لککه را پکس از
تشکيل تصویر کاهش میدهد.
پردازش چندنگاهه با ميانگينگيری ناهمدوس تصاویر مسکتقل
ی منظره ،تأثير نویز لکه را کاهش میدهد [ .]3تصاویر مستقل را
میتوان با چند بکار تصکویربرداری از منظکره بکهدسکت آورد .روش
مرسوم این است که پهنای بيم سمت به چند ب ش تقسيم شودکه
هر ب ش ،متناظر با ی زاویه دید جداگانه است و ی نگاه ناميده
میشود .این کار با افراز عي داپ ر سيگنال دریافتی بکا اسکتفاده از
في ترهای ميانگرر به چند ب ش ،ککه مکیتواننکد همپوشکان نيکز
باشند ،انزام میشود .در پردازش چندنگاهه ،شدت نویز متناس با
تعداد نگاهها کاهش مییابد [ .]4اما از آنزا که برای هر نگکاه ،تنهکا
ب شی از عي داپ ر بهکار رفته است ،تفکيک پکریری تصکویر هکم
Speckle
Multilook
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متناس با تعداد نگاههاا کااهش ماییاباد .بارای افازایش کاارایی
پردازش چندنگاهه ،پنزرهگراری و روشهاای بهبودیافتاه ()IML9
پيشنهاد شده است [.]5
روشهای في تری ،تصویر را از في تری مناس عبور مایدهناد
تا عالوه بر نویززدایی ،اعالعات تصویر مانند لبهها و خطوط نااز
حفظ شود .این روشها را میتوان به دو گاروه بيازی 2و غيربيازی
تقسيم کرد [ .]6روشهای بيزی بر اساس نظریه ت ماين بياز []7
بنا شدهاند و نویززدایی در آنها ،معادل حل یک مسأله ت مين برای
یااافتن ااارای بازتاااب واقعاای باادون نااویز اساات .في ترهااای
5
[ ]92مهمتاارین
لاایارتقایافتااه ،]8[ 3فروساات ]1[ 4و
في ترهای بيزی بهکاررفته برای کاهش نویز لکه هستند .گاروه دوم
روشهای في تری ،رویکرد بيز را دنبال نمیکنند .في ترهای NLM6
[ ،]99تنظيم تغييرات ک ای ( ]93[ PPB8 ،]92[ )TV7و BM3D1
[ ]94در این گروه جای دارد .في ترهای کاهش نویز میتواناد روی
تصویر یا تبدی ی از تصویر در یکی از حوزههای تبدیل مانند فوریاه
[ ،]95موجک]96[ 92و لگاریتم [ ]97اعمال شود.
صرف نظر از روشی که برای کاهش ناویز لکاه اساتفاده شاود،
باید ویژگیهای ساختاری (مانند لبههاا ،خطاوط باریاک و اهاداف
نقطهای) و بافت تصویر (مانند جنگل و دشتهای ناهموار) تاا حاد
امکان حفظ شود .همچنين الزم است ميانگين مص ی بازتابپریری
راداری 99به دقت حفظ شود و از تفکيکپریری تصویر کاسته نشود
[ .]1برای دستیابی به این کارایی ،رویکردهای مرسوم کاهش نویز
لکه به دادهای با نرخ زیاد نياز دارند که پهنای باند ارساال ،فضاای
ذخيرهسازی داده و در نتيزاه پيچيادگی سا تافازار را افازایش
میدهد.
به تازگی ،کاربرد حسگری فشرده ( ) CS92در پردازش سيگنال
و داده رادار توجه بساياری از پژوهشاگران را ج ا نماوده اسات.
حسگری فشرده ،اندازهگيریهای الزم از یاک سايگنال ناامع وم را
کمينه کرده و با داشتن این اندازهگيریها ،سيگنال را باا احتماال
خطای کم ،بازسازی میکند .مسأله اص ی  ،CSبازیابی تقریبی بردار
است
 ،از تعداد مصدودی اندازهگيری خطی
تنک
 .به نظر مایرساد بازیاابی باه دليال
و
که
1

Improved MultiLook
Bayesian
3
Enhanced Lee
4
Frost
5
-Maximum A-Posteriori
6
Non-Local Mean
7
Total Variation regularization
8
Probabilistic Patch-Based
9
Block Matching 3D
10
Wavelet
11
Radar reflectivity
12
Compressed Sensing
2

ناااممکن باشااد .امااا تنااک بااودن  ،بازیااابی را ممکاان
که
میسازد .اگر ماتریس تصادفی باشد و
93
عددی ثابت و مثبت و مرتبه تنکی سيگنال است ،شارط RIP
با احتمال زیاد برقرار بوده و در نتيزه سايگنال باه دقات قابال
بازیابی است [ .]98برخای از مزایاای  CSدر رادار دهاناه ترکيبای
عبارتند از :دستیابی به تصاویری با تفکيکپریری باال ،کاهش بهتر
نویز لکه و مقاومسازی در برابر مصدودیتهای کيفای و کمای داده
[.]91
هدف این مقاله ،بررسی کاربرد حسگری فشرده در کاهش نویز
لکه است .رویکرد جدید مقاله ،افراز داده  SARبه چند زیرمزموعه
و بهرهگيری از نظریه  CSبرای کاهش نویز و بازساازی تصاویر هار
زیرمزموعه است .مراجع [ ]23 -22نيز روشهاایی بارای کااهش
نویز لکه بار اسااس  CSبياان کاردهاناد .البتاه تفااوتهاایی باين
روشهای آنها و رویکرد این مقاله وجاود دارد کاه مهمتارین آنهاا
عبارتند از :ال ) مراجع باال با پاردازش تصاویر  ،SARناویز لکاه را
حرف میکنند .در حالی که در این مقالاه ،دادهخاام  SARباهکاار
میرود و همراه باا کااهش ناویز لکاه ،تصاویر  SARنياز تشاکيل
می شود ،ب) در مراجع یاد شده ،ماتریس پایاه موجاک یاا تبادیل
کانتورلت 94استفاده شده است .اما روش پيشانهادی ایان مقالاه از
ماتریسهای پایه فوریه و همانی بهره میبرد .ج) در این مقالاه ،بار
خالف مراجع باال ،عالوه بر تصاویر همگن  ،SARچگونگی بازسازی
تصویر و کاهش نویز لکه در حضور اهداف نقطاهای درخشاان نياز
بررسی شده است.
با تشاکيل تصاویر SAR

روش پيشنهادی،کاهش نویز را همراه
انزام میدهد .بنابراین در مقایسه باا روشهاای دیگار ،پيچيادگی
تشکيل تصویر را ندارد .این روش مایتواناد باا دریافات ب شای از
داده ،کارایی قابل مقایسه یا بهتری نسبت به روشهای مرسوم کاه
از تمام داده استفاده میکنند ،ارائه دهد .با وجود ایان ویژگایهاا،
پيچيدگی مصاساباتی روشهاای مبتنای بار  CSمعماوال بايش از
پيچيدگی روشهای پيشين است .البته پژوهشهایی برای کااهش
پيچيدگی روشهای مبتنی بر  CSآغاز شده است .این پژوهشها از
پيشرفتهای اخير در بهينهسازی مصدب ،تقری تاابع مشااهده و
پيادهسازی موازی بهره میگيرند و میتوانند پيچيدگی را باه عاور
قابل توجه کاهش دهند [ 91و .]24
روند مقاله به این شرح اسات :در ب اش  ،2مادل خطای داده
 SARو مدل نویز لکه معرفی میشود .در ب ش ،3روش پيشنهادی
کاهش نویز لکه ارائه میگردد .در ب ش  ،4نتایج شبيهسازی روش
پيشنهادی و مقایسه آن با روشهاای مرساوم کااهش ناویز بياان
Restricted Isometry Property
Contourlet
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میشود .سرانزام ،در ب ش  ،5نتيزهگيری مقاله انزام میگيرد.

(
)

 .2مدلسازی سیگنال و نویز
9

یک سامانه  SARبا سکوی هواپایه را در مود تصویربرداری ناواری
در نظر بگيرید .البته روش پيشنهادی ایان مقالاه را مایتاوان باه
سادگی برای دیگر مودهای کاری  ،SARتعميم داد .همچناان کاه
سکوی رادار با سرعت ثابت در جهت سامت حرکات مایکناد،
نواری از صصنه مورد نظر توسو پرتو آناتن رادار ،جاارو مایشاود.
فرض کنيد سايگنال  LFM2باا فرکاانس حامال و نارخ تغييار
فرکانس و زمان تکرار پالس به سوی منظره مورد نظر ارسال
شده و بازتابهای آن توسو رادار جمعآوری شود .در ایان ب اش،
ابتدا مدلی خطی برای بازتابهای دریاافتی در حالات بادون ناویز
بهدست میآید .سپس چگونگی پدید آمدن نویز لکه مرور میشاود
و یک مدل نویز جمعشونده برای آن معرفی مایگاردد .سارانزام،
مدل خطی داده  SARبا در نظر گرفتن نویز لکه ،کامل میشود.

سااامانه  SARاز ساايگنال رابطااه ( )5نمونااهباارداری کاارده و
نمونهها را برای پردازش و تشکيل تصویر در حافظه مناس ذخيره
میکند .اگر نمونه در راستای برد و نمونه در راستای سمت
برداشته شود ،سيگنال رابطه ( )5را میتوان در حوزه دیزيتاال باه
صورت ماتریسی زیر نشان داد:
()6

که

در رابطاااااه ( ،)6بااااااردار
}

{و

دادهخااااااام،
}

،

{ بااه ترتياا

اگر نوار تصویر از س ول تفکيکپریری جداگاناه در صافصه
برد-سمت تشکيل شده باشد ،سيگنال بازتابی از س ول ام در باناد
پایه عبارت است از [:]91

نمونههای سايگنالهاای
بردار اارای بازتااب ساط و
است.

() 9

رابطاه ( ،)6ماادل خطاای داده رادار دهانااه ترکيباای در حالاات
ایاادهآل (باادون نااویز) اساات .در عماال ،هاار ساا ول از چناادین
نقطهپراکنش با توزیع تصادفی تشکيل شده اسات .ااری بازتااب
ک ی که در مقدار بازتاب هر س ول نقش دارد ،از جمع بازتااب هار
یک از نقاط پراکنش آن س ول حاصل میشود .به دليل اختالف فاز
نسبی بازتاب نقاط پراکنش هر س ول ،جماع همادوس بازتاابهاا،
مقداری کمتر از انتظار (تأثيری م رب) یا بيشتر از انتظار (تأثيری
سازنده) بهدست میدهاد .ایان پدیاده موجا نوساان در مقاادیر
پيکسلهای تصویر نهایی میشود که آن را نویز لکه مینامند .تأثير
این نویز برای هر پيکسل با یک مدل اربشونده بياان مایگاردد
[:]6

(
(

) )

که زمان برد ،زمان سمت ،سارعت انتشاار ناور،
الگاوی آناتن در سامت ،ااری
پوش سيگنال در بارد،
برد رادار تا مرکز س ول ام است کاه باا
بازتاب س ول ام و
حرکت در راستای سمت با زمان سمت تغيير میکند و بارد مایال
ناميده میشود .برد مایل ،پاوش سايگنال در بارد و الگاوی آناتن
سمت با روابو زیر تعری میشوند.
√

() 2
() 3
() 4

⁄

که کمترین برد رادار تا مرکاز سا ول ام ،پهناای پرتاو
زاویه لصظهای خو بارد مایال تاا خاو دیاد
سمت آنتن و
باا در نظار گارفتن
آنتن است .سيگنال دریاافتی در لصظاه
بازتاب همه س ولهای نوار تصویر بهدست میآید:
() 5

̃

() 7

3

∑

اسات .همچناين
و
مااتریس ساامانه  SARباا ابعااد

∑

که در آن ،شدتروشنایی( 9مزرور دامناه) پيکسال ̃ ،ناویز
لکه با توزیع تصادفی نمایی با ميانگين و واریانس واحد و اری
بازتاب س ول تفکيکپریری نظير پيکسل تصویر است .با بازنویسای
رابطه ( )7میتوان نویز لکاه را باه صاورت ناویزی جماعشاونده و
وابسته به سيگنال نمایش داد [.]25
()8

که
1

Stripmap
Linear Frequency Modulated
3
Boresight
2

̅

̃

̃

̃

با در نظر گرفتن مدل جمعشونده نویز لکه در ااری بازتااب
هر یک از س ولهای سط  ،مدل داده ناویزی  SARباا اساتفاده از
رابطه ( )6چنين نوشته میشود:
() 1

̅
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که ̅ برداری
است.

شامل مؤلفههای نویز وابسته به سيگنال

 .9روش پیشنهادی
در این ب ش ،روشای بارای کااهش ناویز لکاه بار اسااس نظریاه
حسگری فشرده پيشنهاد میگردد .این روش ،کاهش نویز را همراه
با بازسازی تصویر انزام میدهد .در تصاویر واقعی  SARعاالوه بار
پسزمينه ،معموال تعدادی هدف نقطهای درخشان ناشای از نقااط
پراکنش گوشهای ،ساختمانها یا وسایل نق يه وجاود دارد .اهاداف

نقطهای درخشان را میتاوان در حاوزه تصاویر و پاسزميناه را در
حوزههای رایج دیگر مانند فوریه و موجک ،تنک فرض کارد [.]26
از سوی دیگر ،حسگری فشرده قاادر اسات سايگنال را در فضاای
تنک بازسازی کند .بنابراین در روش پيشنهادی ،اهداف نقطاهای و
پسزمينه بر اسااس حاوزهای کاه در آن تناک هساتند ،جداگاناه
بازسازی میشوند .شکل  9نمودار ب وکی روش پيشنهادی را نشاان
میدهد.

CS

CS

CS

CS

1

P

شکل  .1نمودار ب وکی روش پيشنهادی

ابتدا داده نویزی یا مزموعه کامل نموناههاا باا نموناهبارداری
معمولی  SARاز منظره مورد نظرجمعآوری میشاود )رابطاه ).()1
سپس این مزموعه به چند زیرمزموعه تنک افراز مایشاود .افاراز
داده را میتوان معادل ارب یک مااتریس مناسا در باردار داده
رابطه ( )1دانست .بنابراین زیرمزموعه ام چنين بهدست میآید:
()92

انادازهگياری بارای زیرمزموعاه ام،
که  ،ماتریس
و بياانگر
تعداد نمونههای هار زیرمزموعاه باا شارط
تعداد زیرمزموعههاا اسات .هار زیرمزموعاه باه عناوان سايگنال
مشاهده 29در ب و بازسازی اهداف نقطهای اساتفاده مایشاود تاا
تصویری از اهداف نقطهای در هر زیرمزموعه بهدست آیاد .ساپس
اعالعات اهداف نقطهای از داده هر زیرمزموعه حرف میشاود تاا
داده مناساا باارای بازسااازی پااسزمينااه فااراهم شااود .در هاار
زیرمزموعه به کمک  ،CSتصویری از پسزمينه تشکيل مایشاود.
پس از آن ،اهداف نقطهای هر زیرمزموعه باه تصااویر پاسزميناه
نظيار ،افازوده مایشاوند .اکناون ،باه ازای هار زیرمزموعااه داده،
تصویری از منظره بهدست آمده است .سرانزام ،ميانگين ناهمدوس
این تصاویر مصاسابه مای شاود تاا تصاویر نهاایی منظاره باا ناویز
کاهشیافته تشکيل گردد.
در روش پيشنهادی شکل  ،9نویز لکه در دو گاام کااهش داده
Intensity
Observation

1

2

میشود :ال ) در بازسازی اهداف نقطهای درخشاان و پاسزميناه
براساس مدل داده رابطه ( )1کاه ناویز را شاامل مایشاود .ب) در
ميانگينگيری تصاویر بازسازی شده زیرمزموعهها.
بازسازی تصویر نظير هر زیرمزموعه ،باه معنای یاافتن باردار
یاا تقریبای از آن باا داشاتن دادهخاام آن
ارای بازتاب سط
زیرمزموعه است .در بصث حسگری فشرده ،فرض بر این است کاه
حداقل یک فضای تبدیل وجود دارد کاه در آن ،باردار نمایشای
تنک دارد .به عبارتی فرض مایشاود کاه مایتاوان باردار را در
فضای تبدیل چنين نمایش داد:
()99

که  ،ماتریس نمایش یا پایه و بردار ارای تبدیل نامياده
میشود .نمایش تنک بردار است و تنها مؤلفه آن غير صفر
است .با جایگاراری ()92
است .مرتبه تنکی بردار و
و ( )99در رابطه ( )1میتوان نوشت:
()92

̅

که  ،بردار نمونههای زیرمزموعه ام و ̅
بردار ناویز
این نمونهها هستند .تعداد درایههای مایتواناد بسايار کمتار از
تعداد مؤلفههای سيگنال مشاهده باشد .در این صورت بر اسااس
قضایای حسگری فشرده ،بازسازی بردار با داشتن تعاداد انادکی
نمونه موجود در بردار امکانپریر است .اما اهدافی که در تصویر
 SARوجااود دارنااد ،در حااوزهای یکسااان ،تنااک نيسااتند .اهااداف
نقطهای در حوزه تصویر (فضا) و اهداف پسزمينه در حوزه تبادیل

کاهش نویز لکه و بازسازی تصویر رادار دهانه ترکیبی با استفاده از حسگری فشرده؛ احمد شفيعی و همکاران

تنک هستند؛ بنابراین باید این اهاداف را جداگاناه بازساازی کارد.
برای این کار ،در روش پيشنهادی بردار ارای بازتاب پيکسلهای
سط در حوزه فضا به دو بردار جدا از هم تقسيم میشود:
()93

شامل اهداف پسزميناهای
که شامل اهداف نقطهای و
است .از آنزا کاه مقادار پيکسالهاای اهاداف نقطاهای از مقادار
پيکسلهای پسزمينه بسيار بزرگتر است ،در روش پيشنهادی ابتدا
اهداف نقطهای بازسازی میشود.

 .1-9بازسازی اهداف نقطهای درخشان
()94

نسبت به بردار بسيار کوچکتر اسات،
چون مقادیر بردار
در ( )94معاادل
برای یافتن اهداف نقطهای ،عبارت
نویز در نظر گرفته میشود .همچناين باردار باا اساتفاده از
نمااایش داده
( )99در فضااای تباادیل بااه صااورت
میشود؛ بنابراین میتوان رابطه ( )94را چنين بازنویسی کرد:
()95

در این رابطه ماتریسهای و مشا ص اسات .عاالوه بار
این ،چون اهداف نقطهای درخشان در حاوزه فضاا تناک هساتند،
انت اب میشود ،در نتيزاه رابطاه ( )95باه صاورت زیار
نوشته میشود.
()96

ماتریس حسگری زیرمزموعه ام برای اهداف
که
نقطهای ناميده میشود .برای بازسازی اهداف نقطاهای ،الزم اسات
بردار در ( )96با استفاده از  CSبهدست آید .حساگری فشارده
در صورتی میتواند این بردار را به درستی بازسازی کند که عاالوه
بر تنک بودن آن ،تعداد نمونههایش به اندازه کافی باشد و ماتریس
هام شارط  RIPرا داشاته باشاد .شارط  RIPبارای
حسگری
عبارت است از [:]27
ماتریس
()97

‖ ‖

‖
‖ ‖

‖ ‖

که کوچکترین ثابتی است که به ازای آن ،رابطه بااال بارای
هر بردار تنک هم مرتبه با  ،برقرار است ‖ ‖ .برابر با تعاداد
مؤلفههای غير صفر بردار و

∑√

حسگری فشرده برای یافتن بردار تنک یا همان تشکيل تصاویر
اهداف نقطهای برای زیرمزموعه ام را بيان میکند .در این رابطاه
تعداد مزهوالت (ارای بازتاب ساط در فضاای تناک) از تعاداد
معادالت یا تعداد نمونههای دادهخاام (در زیرمزموعاه ام) بيشاتر
است .بهجای حل ( )96برای یافتن باردار تناک  ،حال مساائل
بهينااهسااازی مصاادب معااادل ،پيشاانهاد شااده اساات کااه یکاای از
متداولترین آنها عبارت است از [:]27
()98

‖
‖

‖ ‖ است که

مؤلفه

ام این بردار است .با توجه باه اینکاه مااتریس در ایان مقالاه
عوری انت اب شده است که نمونههای دادهخام را تصادفی انت اب
میکند ،شرط  RIPبه ازای هر ماتریس پایهای همواره برقرار اسات
[.]28
با فرض برقرار بودن شرایو باال ،رابطه ( ،)96دستگاه معاادالت

‖

̂

‖

مؤلفه ام بردار
∑ ‖ ‖،
که
ثابت برای در نظر گرفتن اثر نویز است.

جایگزینی رابطه ( )93در ( )92نتيزه میدهد:

‖

29

و ااریبی

برای حل مسأله بهينهسازی ( )98الگوریتمهای گوناگون مانند
پيگيری پایاهای ،]21[ 9تکرارشاونده حاریص ]32[ 2و آساتانهای
[ ]39ارائه شده است .در این مقاله الگاوریتم حاریص]32[ OMP4
به عناوان یکای از الگاوریتمهاای شاناخته شاده در  CSاساتفاده
میشود .این الگوریتم یکی از سادهترین الگوریتمهای تکرارشونده با
دقت و سرعت باال است که در هر گاام ،تنهاا یکای از مؤلفاههاای
سيگنال را ت مين مایزناد .باا اجارای الگاوریتم بازساازی بارای
نمونههای هر زیرمزموعه و جستزو برای مؤلفههای تنک سيگنال
در فضای تنک ،مؤلفههای مربوط به نویز کاهش مییاباد و در هار
زیرمزموعه ،تصویری از منظره با نویز کمتر بهدست میآید.

3

 .2-9بازسازی پسزمینه
پس از بازساازی اهاداف نقطاهای در هار زیرمزموعاه ،مایتاوان
اعالعات این اهداف را از بردار نمونههای هر زیرمزموعه حرف کرد
تا تنها اعالعات اهداف پسزمينه به همراه ناویز بااقی بماناد .اگار
بردار ̂ ارای بازتاب ت مينی اهداف درخشان برای زیرمزموعه
ام باشد ،با ارب مااتریسهاای و در ایان باردار و تفااال
حاصلاارب از باردار نموناههاای زیرمزموعاه ام (رابطاه ())94
میتوان نوشت:
()91

̂

با فرض اینکه الگوریتم بازسازی ،اهداف نقطهای درخشان را با
دقت خوبی ت مين زده است ̂ ،باه خي ای نزدیاک اسات و
مؤلفههای کوچکی دارد؛ در نتيزه میتوان عبارت
بردار ̂
در رابطه ( )91را معاادل ناویز در نظار
̂
گرفت .در این صورت ( )91چنين نوشته میشود:
()22
1

Basis Pursuit
Greedy
3
Thresholding
4
Orthogonal Matching Pursuit
2
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مع وم است .تصااویر SAR

در این معادله ماتریسهای و
با اهداف پسزمينه در حوزههای فوریه و موجک نمایش تنک دارند
برای اهداف پسزمينه مایتواناد
[ .]27بنابراین ماتریس پایه
ماتریس معکوس فوریه یا ماتریس معکوس تبدیل موجک انت ااب
شود .جایگزینی رابطه تبدیل در ( )22نتيزه میدهد:

معيارهای گوناگونی برای ارزیابی روشهای کاهش نویز لکه معرفی
شده است [ .]34در ایان مقالاه معيارهاای رایاج  ENL9 ،MSE2و
 EI4برای مقایسه کارایی روشها بهکار میرود.


()29

بردار ارای تبدیل و
که
حسگری زیرمزموعه ام برای پس زمينه است.

‖

()22

‖

()24

̂

‖

‖

کااه  ،باارای در نظاار گاارفتن اثاار نااویز اساات .مسااأله
بهينهسازی ( )22مشابه ( )98است و در اینزا باا الگاوریتم OMP
حل میشود .برای حفظ جزئيات تصاویر اهداف نقطهای درخشان و
پااسزمينااه در روش پيشاانهادی ،و روی مقااادیر کوچااک و
ثابتی تنظيم میشوند.
پس از ت مين
̂

̂  ،تصویر اهداف پسزمينه یا باردار

̂ از

̂ مصاسابه مایشاود .تصاویر SAR

حاصل از زیرمزموعه ام ،بردار مزموع

̂

̂ است .تصاویر

نهایی منظره با ميانگينگيری تصاویر همه زیرمزموعهها باهدسات
میآید:
̂

̂

̂ ∑

 .4ارزیابی روش پیشنهادی
در این ب ش ،عم کارد روش پيشانهادی باه کماک شابيهساازی
کامپيوتری روی تصاویر شبيهساازی شاده و واقعای  SARبررسای
میشود .همچنين روشهای کاهش ناویز  ،]5[ IMLلایارتقایافتاه
[،]92[ TV ،]99[ NLM ،]92

[ ،]94[ BM3D ،]93آستانهگراری تبدیل موجاک []33

PPB

و BCS9

[ ،] 22که یاک روش مبتنای بار حساگری فشارده ب اوکی اسات،
شبيه سازی شده و کارایی آنها با کارایی روش پيشانهادی مقایساه
میگردد.

̂

∑∑

و ̂ به ترتي پيکسلهای نظيار در ساطر ام و
که
ستون ام ماتریس تصاویر بدون نویز و نویززدایی شده و و باه
ترتي تعداد کل سطرها و ستونهای این ماتریسها است .مصاسبه
این معيار به یک تصویر مرجع یا بدون نویز نياز دارد .هر چه MSE
کوچکتر باشد ،تصویر نویززدایی شده به تصویر بدون نویز شبيهتار
است [.]34


تعداد معادل نگاهها ()ENL

معيار ENLمعادل نسبت سيگنال به نویز لکه است و برای یک
پيکسل با شدت روشنایی اینگونه تعری میشود [.]34
()25

به ترتي ميانگين و واریانس آماری را نشان
و
که
میدهد .برای مصاسبه  ،ENLبهجای مياانگين و واریاانس آمااری
یک پيکسل ،ميانگين و واریانس نقطهای مزموعهای از پيکسلهای
یک ناحيه همگن 5تصویر قرار داده میشود .هر چاه  ENLبزرگتار
باشد ،کاهش نویز بهتر انزام گرفته است.


()23

[ ،]8فروست [،]1

میانگین مربع خطا ()MSE
ميانگين مربع خطا را میتوان چنين بيان کرد:

ماتریس

اکنون با توجه باه اینکاه مااتریس در ایان مقالاه عاوری
انت اب شده اسات کاه نموناههاای دادهخاام را تصاادفی انت ااب
نياز هماواره برقارار اسات
میکند ،شرط  RIPبرای ماتریس
[ .]28در نتيزه ،به شرط کافی بودن تعداد نمونههای زیرمزموعاه
را میتوان باا حال مساأله بهيناهساازی زیار بارای
ام ،بردار
زیرمزموعه ام بازسازی کرد.

رابطه تبدیل

 .1-4معیارهای ارزیابی

شاخص لبه ()EI

شاااخص لبااه ( )EIباارای ارزیااابی جزئيااات لبااههااای موجااود
درتصویر ارائه شده است:
()26

̂

̂

∑

∑

∑

∑

هر چه شاخص لبه به یک نزدیکتر باشاد ،مصفاوم مانادن بيشاتر
لبهها را در هنگام نویززدایی نشان میدهد [.]35

 .2-4نتایج شبیهسازی
در ایاان ب ااش نتااایج شاابيهسااازی روش پيشاانهادی و برخاای از
روشهای مهم کاهش نویز لکاه در دو آزماایش ،ارائاه مایگاردد.
2

Mean Square Error
Equivalent Number of Looks
4
Edge Index
5
Homogeneous
3

Block Compressed Sensing

1
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آزمایش اول برای یک تصویر شبيهسازی شده و آزمایش دوم برای
دو تصاویر واقعای  SARانزاام شااده اسات .در آزماایشهااا ،روش
پيشنهادی از دو زیرمزموعه اساتفاده مایکناد کاه هار یاک25 ،
درصد دادهخام را بدون همپوشانی در بر میگيارد .همچناين و
به ترتي برابر با  2/9و  2/229فرض شده است .مااتریسهاای
تبدیل اهداف نقطهای و پسزمينهای به ترتي  ،مااتریس هماانی و
ماتریس معکوس فوریه انت اب شده است .در شبيهسازی روشهای
) یک پنزاره  7  7باهکاار
وفقی (لیارتقایافته ،فروست،
رفته و برای روشهای مبتنی بر تبادیل موجاک ( BCS ،BM3Dو
آستانهگراری تبدیل موجک) ،از موجاک هاار 9و ساط تززیاه ،2
استفاده شده است .در شبيهسازی  ،IMLپنزرههای همينگ با 52
درصد همپوشانی 3 ،نگاه عوالنی و  7نگاه کوتاه بهکار رفتاه اسات.
شبيهسازی روش  BCSبا ابعاد ب و 96و نرخ نمونهبارداری 2/18
اجرا شده است .در ،BCSتبدیل پایه نيز ،مااتریس موجاک اسات.
پارامترهای دیگر این روشها بر اساس مرجع اصا ی آنهاا انت ااب
میشود.
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و لیارتقایافته قرار دارد.

خروجی روشهای

جدول  .1معيارهای  ENL ،MSEو  EIروشهای کاهش نویز لکه برای
تصویر شبيهسازیشده
عنوان

ENL

MSE

||1-EI

فروست

394/8179

2/2233

2/2322

لیارتقایافته

252/7838

2/2299

2/2693

BM3D

452/3964

2/2237

2/4929

329/8226

2/2295

2/2625

TV

448/7232

2/2232

2/4491

NLM

488/9939

2/2238

2/4328

IML

928/7175

2/2337

2/8482

422/2132

2/2377

2/2223

PPB
آستانهگراری

327/8218

2/2313

2/3926

BCS

432/2549

2/2383

2/4843

روش پيشنهادی

591/8784

2/2221

2/9689

موجک

 آزمایش 1
در این آزمایش ،روشهای کاهش نویز لکه بارای یاک تصاویر
شبيهسازی شده با ابعاد  256  256پيکسل اجرا میشود .دادهخام
با استفاده از شبيهسازیهای [ ]36تهيه شده است .بارای افازودن
نویز لکه 9222 ،نقطه پراکنش در هر پيکسل در نظر گرفتاه شاده
است .دامنه بازتاب این نقاط پراکنش برابر با مقدار پيکسال و فااز
انت اب
آنها به صورت تصادفی با یک توزیع یکنواخت در
شده است .در پایان ،تصویر نویزی با عبور داده ناویزی از الگاوریتم
برد-داپ ر ( )RDA2باهدسات مایآیاد .از دادهخاام تهياه شاده در
شاابيهسااازی  IMLو روش پيشاانهادی و از تصااویر نااویزی در
شبيهسازی سایر روشهای کاهش نویز استفاده شده است.
جدول  ،9روشهای کاهش نویز را بر اساس معيارهاای ،MSE
 ENLو  EIبا یکدیگر مقایسه میکند .نتایج ایان جادول ،مياانگين
پنج بار اجرای مستقل هر روش است .بارای تصاویر خروجای هار
روش ،مقدار  ENLدر نواحی مش ص شده با مرباع سابز رناگ در
شکل  -2ال مصاسبه و ميانگينگيری شده است .مقادیر معيارهاا
برای تصویر نویزی شکل -2ب نيز مصاسبه شده است که عبارتناد
از ENL=22/97 ،MSE=2/2311 :و .EI=2/4621
مقادیر  ENLدر جدول  9نشان میدهد که کاهش نویز لکه در
روش پيشنهادی بهتر از روشهای دیگر انزام گرفته است .از نظار
شاخص لبه ،روش پيشنهادی پس از روش لی ارتقایافتاه کمتارین
مقدار | |1-EIرا دارد و لبههای تصویر را باهخاوبی حفاظ مایکناد.
همچنين با توجه به مقاادیر  MSEدر جادول  ،9تصاویر خروجای
روش پيشنهادی از دید تطابق با تصویر بدون نویز ،پس از تصااویر
Haar
Range Doppler Algorithm

1
2

(ال )
50

100

150

200

250
250

200

150

(ب)

100

50

شکل  .2تصاویر شبيهسازیشده :ال ) بدون نویز ،ب) با نویز لکه

 آزمایش 2
در این آزمایش از دو تصویر واقعای  SARباا ناویز لکاه ذاتای
استفاده میشود .تصویر شکل  -3ال با ابعاد  256  928پيکسال
با تفکيکپریری 92/5mتوسو ماهواره  ERSو تصویر شاکل  -3ب
با ابعاد  256  256پيکسل با تفکياکپاریری 9mتوساو مااهواره
 TerraSAR-Xبهدست آمده است .دادهخام این تصاویر بار اسااس
شبيهسازیهای [ ]37تهيه شده اسات .از آنزاا کاه بارای تصااویر
واقعی این آزمایش ،تصاویر بدون نویز (دامنه اارای بازتااب) ،در
دسترس نيست ،معيارهای  MSEو  EIرا نمیتوان بهکار برد.
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واقعی  ENL=96/3254 ،TerraSAR-Xو برای تصویر واقعی ،ERS
 ENL=92/1552است .مقادیر  ENLدر جدول  2نشان میدهد کاه
اگر چه في ترهای غيربيزی مقدار  ENLباالیی دارند ،اماا بيشاترین
 ENLبرای روش پيشنهادی بهدست آمده است.

در جدول  2تعدادمعادل نگاهها ( )ENLبرای تصاویر خروجای
روشها آمده است .نتایج ایان جادول ،مياانگين پانج باار اجارای
مستقل هر روش است .مقدار  ENLدر نواحی سبز رنگ نشان داده
شده در شکلهای (-3ال ) و (-3ب) و برای تصویر خاروجای هار
روش مصاسبه و ميانگينگيری شده است .همچنين ،برای تصویر

جدول  .2معيار  ENLروشهای کاهش نویز لکه برای تصاویر واقعی

SAR

روش

ERS

TerraSAR

فروست

272/3776

76/9724

لیارتقایافته

335/6725

86/1528

BM3D

526/4526

81/8794

372/6224

71/1733

TV

415/3492

73/3132

NLM

313/2772

12/2238

IML

87/8232

65/9284

PPB

431/8837

83/2464

آستانهگراری موجک

227/7732

77/5671

BCS

461/7256

82/2594

روش پيشنهادی

591/2552

15/2246

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
20

(الف)

(ب)

18

16

14

12

10

(ج)

شکل  .9تصاویر واقعی  :ال ) تصویر  ،ERSب) تصویر  ،TerraSAR-Xج) درشتنمایی یک هدف نقطهای از تصویر

در تصویر  ،ERSدامنه پيکسلهاای نفاتکاش وکشاتیهاای
دیگر ،حدود دو برابر پيکسلهای پسزمينهای (شاامل اقياانوس و
نفت نشتیافته) است و میتوان آنها را اهداف نقطهای فرض کارد.
برای مقایسه بهتر روشها ،به تصاویر  ،TerraSAR-Xچناد هادف
نقطاهای بااا دامنااه دو برابار پاسزمينااه و بااا ابعاااد  3پيکساال در
مکانهای تصادفی ،ااافه شده اسات .ایان نقااط در شاکل  -3ب
دیده میشود .شکل  -3ج درشتنمایی یکی از اهاداف نقطاهای را
نشان میدهد .ایان هادف در تصاویر شاکل  -3ب باا یاک مرباع

8

6

4

2

TerraSAR-X

نقطهچين قرمز رنگ مش ص شده است.
شکل  ،4تصویر  TerraSAR-Xو هدف نقطهای درشاتنماایی
شده آن را از نویززدایی با روشهای م ت نشان میدهد .در ایان
شکل مشاهده میشود که روشهای آستانهگراری موجک ،تنظايم
و
 TVو  BCSدر نااواحی همگاان تصااویر و روشهااای
لیارتقایافته در نواحی نااهمگن تصاویر ،ناویز را باهخاوبی حارف
کردهاند .در حالی که في ترهای غيرمص ی و روش پيشنهادی در هر
دو ناحيه تصویر در کاهش نویز ،کارایی مناسبی دارند.
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BM3D
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ﻓﺮوﺳﺖ

ﻟﻲارﺗﻘﺎﻳﺎﻓﺘﻪ

NLM

TV

BCS

PPB

آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﺬاري ﻣﻮﺟﻚ

روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

ﺷﻜﻞ  .4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺮوﺟﻲ روشﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮﻳﺰ ﻟﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺮ  TerraSAR-Xو ﻳﻚ ﻫﺪف ﻧﻘﻄﻪاي آن

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻫﺪف ﻧﻘﻄﻪاي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﭼـﻪ روشﻫـﺎي
 ،Γ MAPﻟﻲ ارﺗﻘﺎﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻏﻴﺮﺑﻴﺰي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧـﺪ ﻫـﺪف ﻧﻘﻄـﻪاي را
ﺣﻔــﻆ ﻛﻨﻨــﺪ ،روشﻫــﺎي  Γ MAPو ﻟــﻲ ارﺗﻘﺎﻳﺎﻓﺘــﻪ در ﻣﻘــﺪار

ﭘﻴﻜﺴﻞﻫﺎي اﻃﺮاف ﻫﺪف و روشﻫـﺎي ﻏﻴﺮﺑﻴـﺰي و  BCSدر ﻣﻘـﺪار
ﭘﻴﻜﺴﻞﻫﺎي ﻫﺪف اﻋﻮﺟـﺎج اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮدهاﻧـﺪ .روش ﻓﺮوﺳـﺖ ﻫـﺪف
ﻧﻘﻄﻪاي را در ﭘﻴﻜﺴﻞﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﭘﺨﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺧﺮوﺟـﻲ
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 ب شی از پيکسیلهیای هیدف کمرنیگ شیده،روش آستانهگراری
 در جهتی کیه نگیاههیا اعمیالIML  همچنين وروجی روش.است
، روش پيشینهادی. تفکيک پیریری را از دسیت داده اسیت،شدهاند
تفکيکپریری را کاهش نداده و توانسیته اسیت هیدف نقطیهای را
. بهووبی حفظ کندTV مانند روش

 نتیجهگیری.1
 روشیی،در این مقاله با بهرهگيری از نظریه جدید حسگری فشرده
 نیویززدایی را، روش پيشنهادی.برای کاهش نویز لکه پيشنهاد شد
 بنیابراین در مقایسیه بیا. انزام میدهدSAR توأم با تشکيل تصویر
 نتیایج ارزییابی. پيچيدگی تشکيل تصویر را نیدارد،روشهای دیگر
 نشانSAR روش پيشنهادی روی تصاویر شبيهسازی شده و واقعی
 عیالوه بیر،میدهد که این روش میتواند با دریافت ب شی از داده
 جزئيیات تصیویر را حفیظ نمیوده و اهیداف نقطیهای،کاهش نیویز
دروشان را به ووبی بازسازی کند و کارایی قابل مقایسه یا بهتیری
 ارائیه،نسبت به روشهای مرسوم که از تمام داده استفاده میکنند
 با افزایش تعداد زیرمزموعهها مییتیوان بیه نتیایج، همچنين.دهد
 در روشهای مبتنیی بیر، با وجود این ویژگیها.بهتری دست یافت
 بهبود کارایی در ازای افزایش پيچيدگی مصاسیباتی بیهدسیتCS
 اگر چیه تیاکنون پیژوهشهیایی بیرای کیاهش پيچيیدگی.میآید
 پیژوهشهیای بيشیتری را، آغاز شده استCS روشهای مبتنی بر
.برای کاهش پيچيدگی میع بد
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Abstract
Speckle noise seriously degrades the quality of SAR images and complicates the image
exploitation using automated image analysis techniques. Recently, the application of
compressed sensing (CS) is explored in the SAR signal processing. In this paper, first, a linear
model is derived for speckled SAR data. Then, using this model and the compressed sensing
theory, a speckle reduction method is proposed. In the proposed method, the image backgrounds
as well as the bright point targets are also reconstructed together with noise reduction. The
important feature of the proposed method is the joint noise reduction simultaneous with the SAR
image formation. Moreover, using simulated and real SAR images, the performance of the
proposed method in noise reduction and preserving image features is evaluated and compared to
the performance of some de-noising approaches.
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