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  چکیده

لذا با توجه به  ،ها بوده استهاي سوناري همواره یکی از مسائل اساسی در دریاها و اقیانوستشخیص اهداف و منابع زیر آب توسط سامانه

- به ،این مطالعه. گرددهاي تحقیقاتی مهم مطرح میعنوان یکی از زمینهاهمیت این قضیه وجود هشدار دهنده و آشکارساز بستر دریا به

این روش ناحیه بدون اکو در زیر شناور در . منظور بهبود تشخیص تصاویر سوناري از روشی موسوم به تجانس فاز بهره گرفته است

به کمک فیلتر حذف و اختالل موجود در تصاویر ورودي هاي موجود در تصاویر سوناري ها و گوشهبا استفاده از فراوانی لبهگراف هیدرو

پیشنهادي در مقایسه با روش فیلتر کردن به دست آمده بیانگر عملکرد باالي روش نتایج به. است یافتهکاهش  کردن و هموارسازي تصویر

  .باشدتشخیص و آشکارسازي اهداف در تصاویر سوناري میمنظور هکمک گرادیان تصویر ب

  کلیديهايواژه

  کالتر، شمع عمودي ،تجانس فاز ،تشخیص ،سونار ،پردازش تصویر
  

  

مقدمه-1

هاي اهداف و موانع زیر آب یکی از مسائل اساسی در زمینههمواره تشخیص 

لذا با توجه به . ها بوده استنظامی، تجاري، تحقیقاتی دریاها و اقیانوس

اهمیت این قضیه، ساخت تجهیزات هشدار دهنده و آشکار کننده بستر دریا 

و  اها، ناوهکشتی. گرددهاي تحقیقاتی مهم مطرح میعنوان یکی از زمینهبه

ها براي برقراري ارتباط و شناسایی محیط اطراف خود نیازمند زیردریایی

در دو دسته سونار فعال و ها سامانهاین. ]1[باشند می يهاي سونارسامانه

هاي صوتی، و گوش سونار فعال با ایجاد پالس. ]2[گیرند غیرفعال جاي می

ي منتشر شده صدااز سونار غیرفعال . کنددادن به پالس بازگشتی عمل می

علت توانایی ایجاد سونار فعال، به.]3[کندبه وسیله هدف استفاده می

 يهاتصاویر سه بعدي با وضوح باال از محیط اطراف، در بسیاري از عملیات

سونار  -1:انواع سونار فعال عبارتند از د،گیرزیر دریا مورد استفاده قرار می

 -4نار قابل هدایت کوچک سو -3سونار جلونگر  -2منعکس کننده عمق 

تواند در کاربردهاي سونار می. ]4[سونار کناره روب - 5سونار دهانه ترکیبی 

. بندي گردددو دسته کاربردهاي زیست محیطی و کاربردهاي نظامی دسته

هاي سري از سایهدر هر مسیر به یک 1طور کلی تصاویر سونار کناره روببه

ها خاکستري سایه توسط میزان دامنهرنگ . شودخاکستري تبدیل می

وهاي پایینهاي باال و سیاه براي دامنهسفید براي دامنه(شود تعیین می

  . ]3[)بلعکس

                                                                
1 Side Scan Sonar

منظور بهبود تشخیص تصاویر سوناري از روشی خاص در این پژوهش، به  

در زیر شناور را حذف  2این روش ناحیه بدون اکو. بهره گرفته شده است

کردن، اختالالت موجود در تصاویر را کاهش داده و قدرت  کرده و با فیلتر

  .تشخیص اهداف را افزایش خواهد داد

 (MRF)3، با استفاده از ترکیب مدل میدان تصادفی مارکوف ]5[مرجع   

ارائه  4بنديقطعه برايو منطقه در حال رشد در تصویر سونار، روشی نوین 

بنابراین در . بهبود داده است بندي تصویر سونار رااین روش دقت قطعه. کرد

ابتداي کار، مشخصات و برچسب میدان از روش مدل میدان تصادفی 

هاي اصلی در مورد ، یکی از چالش]6[مقاله .شودمارکوف استخراج می

 شناسایی مین با استفاده از تصاویر سونار کناره روب را مورد بررسی قرار داده

در  (MLO)لی باال اشیاء شبیه مین چالش اصلی در این تصاویر، چگا. است

- این پژوهش یک روش تشخیص تغییرات را که به. محیط اختالل است

هاي بزرگی از داده صورت کامال موثر بدون در اختیار داشتن مجموعه

مرجع .کند، را پیشنهاد نموده استآموزشی، هشدارهاي اشتباه را حذف می

رسازي و ردیابی هدف پرداخته ، به بررسی مسائل مختلف پردازش، آشکا]7[

هاي متنوعی وجود دارد براي آشکارسازي هدف در حضور تداخل روش. است

تخمین و فیلتر کردن، آزمون فرضیه و : که معموال بر پایه یکی از سه دیدگاه

                                                                
2 No-Echo Region 
3 Markov Random Field
4 Segmentation



، براي پردازش تصاویر سونار روشی ]8[مقاله . بندي الگو قرار دارندطبقه

باعث کاهش اثرات دیدن خواهد شد را  مفهومی شبیه به قسمت همسان که

هاي چندگانه این روش باعث بهبود توسعه تصویر در محیط. ارائه داده است

تري را از تصاویر مشاهده و توان جزئیات بیشدر این حالت می. خواهد شد

اما با توجه به اقدامات انجام شده بر روي تصاویر سونار، تقریبا .دریافت نمود

تشخیص اهداف، حذف نویز و  برايهاي موجود که هبه خصوصیات گوش

از حذف آن بر  عالوه. باشند توجهی نشده استاختالالت در تصاویر مفید می

کاهش اختالل موجود در  منظوربهناحیه بدون اکو زیر شناور هیدروگراف 

  .صرف نظر شده استنیز تشخیص هدف 

بر مبناي تجانس فاز  ، الگوریتمی جدید براي کاهش کالترطالعهمدر این   

مقاله این ساختار . منظور بهبود تشخیص در تصاویر سونار ارائه شده استبه

هاي استفاده شده در کاهش روشاول در بخش : که صورت استاین  به

ها و مزایا و معایب آنو تشخیص هدف در تصاویر سوناري مطرح  کالتر

تشخیص و حذف منظور در بخش دوم، روش تجانس فاز به. بررسی شد

بخش سوم، الگوریتم  .زیر شناور معرفی خواهد شددر ون اکو، ناحیه بد

ها نتایج و روش ارزیابی آنو بیان را پیشنهادي بر مبناي بحث تجانس فاز 

و  گیريبخش پنجم نیز نتیجه. شده استدر بخش چهارم آورده نیز 

  .کردبیان خواهد را پیشنهادات

روش تجانس فاز- 2

گیري ویژگی خاص در تصاویر، و یک روش تشخیص لبه اندازه 5تجانس فاز

است که به طور خاص نسبت به تغییرات نور و کنتراست در تصویر حساس 

دهد، در حالی که این روش رفتار تصویر در دامنه فرکانس را نشان می. است

. هاي فرکانسی را در فاز داراستبسیاري از مولفه ،هاي شبیه لبهویژگی

هاي مختلف اعمال از به انسجام شبیه است، اما به توابع با طول موجتجانس ف

تغییرات شدید بین تاریک و  حاويهاي موجود در تصاویر لبه. ]9[شود می

، تجانس فاز را ]10[مرجع . روشن، قابلیت تشخیص را به وجود خواهند آورد

کار بههاي مختلف یک تصویر هاي قسمتبراي اولین بار در استخراج ویژگی

. دآشکار کنهاي موجود در تصویر را ها و گوشهخصوصیات خطوط لبهتا . برد

منظور شناسایی افراد از روي به ]11[از این روش در تصاویر زیست سنجی 

تجانس فاز را براي  ]12[مقاله . الگوي قرنیه چشم استفاده گردیده است

کوپ کانفوکال و ها از تصاویر سه بعدي میکروساستخراج ویژگی کروموزوم

وضوح تصاویر با . ها استفاده نموده استبندي سطح انرژي محلی آنقطعه

صورت فوق العاده بهبود یافته به ]13[استفاده از تجزیه و تحلیل تجانس فاز 

  .است

بهبود تشخیص هدف در تصاویر سوناري از روش  منظورهاین پژوهش، ب  

فته شد، این روش در تشخیص طور که گهمان. تجانس فاز بهره گرفته است

اما با توجه به در نظر گرفته نشدن  .بندي تصاویر پزشکی کاربرد داردعهو قط

-ها در تشخیص اهداف، روشی نوین در پردازش و قطعهخصوصیات گوشه

تشخیص و حذف اختالالت  براياین مطالعه، . بندي تصاویر سوناري است

                                                                
5 Phase Congruency

فراوانی  وروش تجانس فاز از ، ناشی از ناحیه بدون اکو در تصاویر سونار

عالوه بر کاهش روشدر این . هاي موجود استفاده نموده استها و لبهگوشه

افزایش  هاي صحیحو تعداد تشخیص وضوح تصاویر ،، دقتحجم محاسبات

  . خواهد یافت

الگوریتم پیشنهادي-3

هاي هدف وابسته تشخیص هدف در تصاویر سونار نخست به استخراج ویژگی

این . دباشمی یهاي ماتریسسري از سلولیکشامل تصویر سونار . است

اهداف . ]14[هاي تصاویر معمولی شبیه هستند ها کامال به پیکسلپیکسل

. شوندسختی تشخیص داده میدر تصاویر سونار اغلب با وجود تداخل به

کردن نیاز است پیش از تشخیص اهداف در تصاویر سونار به فرایند فیلتر 

بندي و تشخیص هدف را نشان الگوریتم معمول در طبقه1شکل . ]15[

.دهدمی

.]15[نمایش بلوکی از روش تشخیص هدف در تصاویر سونار : 1شکل 

 امـر باشند که این اغلب اهداف در تصاویر سونار حاوي نویز و تداخل می    

تواند همین منظور تشخیص اهداف میبه. نمایدفرایند تشخیص را دشوار می

. هـاي فیلتـر کـردن متنـوع اسـت     روش. حاوي مرحله فیلتر کردن نیز باشد

پـردازش و فیلتـر کـردن تصـاویر سـونار      بلوك دیاگرام روش پـیش 2شکل 

.دهدپیشنهادي را نشان می

  .پیشنهادي تصاویر سونار کناره روب الگوریتمبلوك دیاگرام: 2شکل 

ارتقاء کیفیت تصویر-3-1

تصاویر سونار کناره روب سه بعدي هستند، بنابراین نیاز به یک ناهمبستگی 

این فرایند، تنظیم . پیش از تبدیل به تصویر سطح خاکستري وجود دارد

اي از عناصر را بر عهده دارد شدت تصویر به جهت برجسته نمودن پاره

مقادیر ارائه شده پیکسل در هر باند تصویر  aبردار ) 1(رابطه در . ]16[

جاي  Bاز تصویر خروجی  bباشد که درون پیکسل متناظر می Aورودي 

  . گیردمی



  tmmaTb  )1(

 mو پارامتر  nnیک ماتریس  Tو  1nبردارهاي  bو aکه در آن 

- هاي تصویر میاي از پیکسلشامل میانگین هر باند تصویر یا زیر مجموعه

میانگین خروجی مورد نظر در هر  tmپارامتر . باشد که مشخص شده است

به کوواریانس باند به باند تصویر  Tماتریس تبدیل خطی .]17[باشد باند می

- دهند و بهیک ماتریس نشان می اي از تصویر که بانمونه یا زیر مجموعه

یا انحراف معیار  ،شوداستفاده میmاي براي پارامترعنوان زیر مجموعه

خروجی هر باند محاسبه شده که به راحتی توسط یک ماتریس قطري به نام 

t شود، وابسته استنشان داده می .  ماتریس قطري حاوي انحراف

  . است) 2(رابطه مطابق با که  معیار نمونه هر باند است

  nkkkkk ,...,2,1,cov,    )2(

cov,,پارامترهاي   t  باندهايnn دنبال خود هستند که به

corr,, محاسبهاولین قدم در . ]18[کنندرا تعریف میT تجزیه

  .است )3(در رابطه  ماتریس حالت استاندارد، کوواریانس و همبستگی

11 cov   corr   )3(

شود، در این مقاله از روش مبتنی بر همبستگی براي تجزیه استفاده می

  :خواهیم داشت که) 4(در رابطه  بنابراین

' corr   )4(

ماتریس  یک ماتریس قطري از مقادیر ویژه و  صورت  در این  

کند تبدیل می را به  covیا  corrمتعامدي است که هر دو ماتریس 

این رابطه محاسبه فاکتور بسط براي هر باند گامی است که در .]19[

در تعریف . شودمعکوس ریشه دوم مربوط به مقادیر ویژه محاسبه می

لذا رابطه . رودکار میاي مناسب بهمنظور بسط فاکتورهبه Sماتریس قطري 

  : را داریم که) 5(

kk
kkS

,
,

1




  

)5(

  :محاسبه خواهد شد) 6(به صورت  Tدر نهایت، ماتریس 

1'   ST t   )6(

-در این صورت می. شوداستفاده می) 6(براي روش مبتنی بر همبستگی از 

  :دست آوردرا به) 7(و رابطه  جایگزین نمود) 1(bرا با) T)6توان

 maSmb t  1'    )7(

ها در تصویر سونار رنگـی از بـین   با اجراي این روش بسیاري از ناهمبستگی

 بـراي سـپس مرحلـه دوم روش   . شودتنظیم میها رفته و در شدت پیکسل

  .شودتبدیل تصویر رنگی به تصویر سطح خاکستري استفاده می

تصویرشدت  مقدار تنظیم-3-2

سطح  6شدت در تصویرمقدار این قسمت از دو روش مکمل تصویر و تنظیم 

الگوریتم . منظور ارائه تصویر بهتري از سونار استفاده خواهد کردخاکستري به

بنابراین مکمل . رودکار میبهxتصویر به جهت محاسبه مکمل تصویرمکمل 

در تصویر مکمل، . کالس و اندازه یکسانی نسبت به آن تصویر داردxتصویر

شوند که در نتیجه سفید و سیاه معکوس ها جایگزین میصفرها و یک

تعریف  'Iرا در مقادیر جدید Iتنظیم شدت نیز مقادیر. ]20[خواهند شد 

Iدر حالی که مقدار گاما شکل منحنی توزیع رابط بین مقادیر درون. کندمی

تر از یک باشد، شکل جدید به اگر مقدار گاما کم. کندرا مشخص می 'Iو 

- تر از یک باشد، وزناگر گاما بیش. شوددهی میتر وزنسمت مقادیر روشن

  .]19[تر خواهد بود سمت مقادیر تاریک دهی به

اي از فرایند تشخیص هدف در تصاویر سونار نیاز به از بین بردن ناحیه  

تصویر که فاقد اطالعات مناسب است و باعث اختالل در پردازش تصویر 

  .شودخواهد شد وجود دارد، به این منظور از روش تجانس فاز استفاده می

حذف ناحیه بدون اکو- 3-3

ترین حجم ناحیه به دلیل عدم ارسال و دریافت آرایه سیگنال کماین 

اطالعات را در خود جاي داده است، وجود این ناحیه باعث اختالل در کار 

  : صورتبنابراین براي حذف این ناحیه از روش تجانس فاز به. خواهد شد

 - 3آستانه هیسترزیس در تصویر  -2محاسبه تجانس فاز بر روي تصویر  - 1

حذف اطالعات درون فضاي  -4ها ها و ترسیم آنسبه خطوط فراوانی لبهمحا

  .شوداستفاده می، بین خطوط فراوانی باال و پایین

بر روي تصویر تجانس فاز- 1- 3-3

هاي مختلف یک ها در قسمتجانس فاز ابزاري براي استخراج ویژگیت

 هاي موجود در تصویر راها و گوشهتصویر است که خصوصیات خطوط، لبه

نشان داده که  Pcرا باIتجانس فاز هر تصویر . ]10[تواند آشکار کندمی

توان با در این حالت نقاط حداکثر فاز را می. تصویري با همان ابعاد است

  .دست آوردنقاط حداکثر انرژي به
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6 Adjust Image Intensity Value



-فراوانی محاسبه شده به. تواند بسته به تصاویر مختلف، متفاوت باشد

  .اندداده شدهنشان  4شکل یین این پژوهش را عنوان مرزهاي باال و پا

  

  .ه استحذف شدکه در تصویر مرزهاي ناحیه بدون اکو 

  حذف ناحیه

خطوط مرز و خروجی الگوریتم تنظیم شدت  پس از مشخص شدن

-میصورت تاریک یا روشن نمایش مرز را به خطوطفضاي بین 

سطح خاکستريفیلتر کردن تصویر 

ها با استفاده با ورود به دنیاي پردازش تصویر سونار و انجام آنالیز بر روي آن

هاي ریاضی وارد گامی جدید در سازها و انجام عملیات

بنابراین براي فیلتر کردن تصویر . ]22[مبحث تشخیص هدف خواهیم شد 

   .شودعمل می زیر صورتسطح خاکستري به

همبستگی در تشخیص خطی

این روش یک عملیات همسایگی است که در آن مقدار خروجی نسبت به 

هاي دار پیکسلمقدار داده شده هر پیکسل ورودي، حاصل جمع وزن

عبارتی فیلتر همبستگی یا به کرنلها، همسایه آن است، که ماتریس وزن

مختلف را با اندازه در این حالت فیلترهاي خطی . ]20

سوبل  ماسکدر این محاسبات . کنندپنجره دلخواه به تصویر اعمال می

  . همبستگی را تشکیل داده است
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SobelMask 11( 

هموارسازي تصویر

هاي صاف را بر روي تصویر، با استفاده از فیلتر هدایت تصویر، عمل حفظ لبه

که تصویر هدایت کننده نامیده . دهدثانویه انجام می محتواي یک تصویر

فیلتر هدایت کننده . استفاده شده است ینگشود و براي نفوذ در فیلتر

تصویر یک عملگر همسایگی شبیه فیلترهاي عمل کننده است با این تفاوت 

هاي خروجی، مشخصات آماري یک که، به هنگام محاسبه مقادیر پیکسل

   .]23[برد کار میهمسایگی متناظر تصویر راهنما را بهناحیه درون فضاي 

  حذف نویز تصویر

 : yxAn دامنه تبدیل فوریه دو بعدي  ,

اختالف فاز بین  yxn ,  در تبدیل فوریه دو

بعدي تصویر و متوسط فاز تصویر یا  yx, است . yxwn , 

مقدار ثابت براي جلوگیري  ،است آستانه تخمین نویز

هاي بسط فوریه را با هارمونیک اگر دامنه .باشد

اگر ابتداي اولین . رسیمهم جمع بزنیم، نهایتا به نقطه انرژي تصویر می

کنیم، بردار انرژي  هارمونیک را به انتهاي آخرین هارمونیک وصل

تشکیل خواهد شد که دامنه آن      xFxHxE 22   و فاز آن

هاي بسط بنابراین بردار انرژي، از اعمال هارمونیک

) 10(در رابطه فوریه بر روي انرژي تصویر و جمع زدن این تصاویر 
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. تر خواهد شدتر و خطیگیري تجانس فاز حساس

هاي بسط فوریه را رابطه بین تجانس فاز و انرژي و مجموع دامنه

  

  .]10[هاي بسط فوریه نمایش دیاگرام قطبی مجموع مولفه

  آستانه هیسترزیس در تصویر 

تر که لبه خطوط تصویر با وضوح بیشمحاسبه تجانس فاز براي این

دست توان یک آستانه با یک هیسترزیس براي آن به

در این مقاله از . ]11[د نتواند متغیر یا تطبیقی باش

  .ندنمایمقادیر تطبیقی حد باال و پایین را تعیین می

   هاها و ترسیم آن

صورت خطوط عمودي خود را نشان جا که سایه موجود در تصاویر به

- صورت ستونی جمع زده تا فراوانی آن بهگیري را به

هاي سایه و در دست آمده مربوط به لبهترین فراوانی به

ها را به جزء ترین فراوانیو لذا اگر بیشباشد سمت چپ و راست تصویر می

در این . دست خواهد آمددو لبه تصویر محاسبه کنیم، مرز مورد نظر به

درصد شدت سایه در نظر گرفته شده است، این مقدار 

تواند بسته به تصاویر مختلف، متفاوت باشدمی

عنوان مرزهاي باال و پا

مرزهاي ناحیه بدون اکو : 4شکل 

حذف ناحیه -3-4- 3

پس از مشخص شدندر این 

فضاي بین  ،پیکسل

  .دهیم

فیلتر کردن تصویر - 4- 3

با ورود به دنیاي پردازش تصویر سونار و انجام آنالیز بر روي آن

سازها و انجام عملیاتاز فیلتر و بهینه

مبحث تشخیص هدف خواهیم شد 

سطح خاکستري به

همبستگی در تشخیص خطی - 1- 4- 3

این روش یک عملیات همسایگی است که در آن مقدار خروجی نسبت به  

مقدار داده شده هر پیکسل ورودي، حاصل جمع وزن

همسایه آن است، که ماتریس وزن

20[شود نامیده می

پنجره دلخواه به تصویر اعمال می

همبستگی را تشکیل داده است کرنل) 11(

 )11

هموارسازي تصویر - 2- 4- 3

فیلتر هدایت تصویر، عمل حفظ لبه

محتواي یک تصویر

شود و براي نفوذ در فیلترمی

تصویر یک عملگر همسایگی شبیه فیلترهاي عمل کننده است با این تفاوت 

که، به هنگام محاسبه مقادیر پیکسل

ناحیه درون فضاي 

حذف نویز تصویر -3- 4- 3

: داریم) 9(رابطه  که در

اختالف فاز بین  n. تصویر است

بعدي تصویر و متوسط فاز تصویر یا 

آستانه تخمین نویز Tبردار وزنی و

باشداز صفر شدن مخرج می

هم جمع بزنیم، نهایتا به نقطه انرژي تصویر می

هارمونیک را به انتهاي آخرین هارمونیک وصل

تشکیل خواهد شد که دامنه آن 

 x بنابراین بردار انرژي، از اعمال هارمونیک. باشدمی

فوریه بر روي انرژي تصویر و جمع زدن این تصاویر 

  .شودحاصل می

 x
  )10( 

گیري تجانس فاز حساسباشد اندازه )9(که اگر 

رابطه بین تجانس فاز و انرژي و مجموع دامنه 3شکل 

   .]21[دهد نشان می

نمایش دیاگرام قطبی مجموع مولفه: 3شکل 

آستانه هیسترزیس در تصویر  -3-2- 3

محاسبه تجانس فاز براي ایناز پس 

توان یک آستانه با یک هیسترزیس براي آن بهنمایش داده شوند می

تواند متغیر یا تطبیقی باشاین مقادیر می. آورد

مقادیر تطبیقی حد باال و پایین را تعیین می

ها و ترسیم آنفراوانی لبه -3-3- 3

جا که سایه موجود در تصاویر بهاز آن

گیري را بهدهد، مقادیر آستانهمی

ترین فراوانی بهبیش. دست آید

سمت چپ و راست تصویر می

دو لبه تصویر محاسبه کنیم، مرز مورد نظر به

درصد شدت سایه در نظر گرفته شده است، این مقدار  25تصاویر فراوانی 
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  :باشندمیصورت این به )15(الی  )12(پارامترهاي 

 تشخیصهاي ، تعداد هدفNF.داده شده تشخیصهاي 

ي کالترها، تعداد NT.داده شده تشخیصهاي ، تعداد هدف

توان صحت می 7شکل و  6شکل از ) د( بخش کمکبا  داده نشده

 1 جدول. پارامترها را محاسبه کرد و اینپیشنهادي  

تعداد (دهد تصویر سونار مورد آزمون نشان می 15را براي 

نیز صحت و دقت عملکرد الگوریتم  2 جدول ).کالتر 136

این  .دهدمی نشان) 15(تا ) 12(با کمک روابط پیشنهادي و نتایج آن را 

پارامترهاي . ها با روش فیلتر کردن گرادیان تصویر نیز انجام شد

در محاسبات انجام شده، پارامترهاي . آورده شد 2مذکور در جدول 

یستی مقادیر باال و نرخ نمایش حساسیت، ویژگی و نرخ نمایش اهداف با

تصویر  8شکل . کمترین مقادیر را داشته باشند) کالترها

خروجی حاصل از روش تجانس فاز و فیلتر کردن گرادیان تصویر را نشان 

       

  ب        

      

  د         

: تصویر سطح خاکستري، ج: تصویر سونار کناره روب، ب

تصویر : تصویر حاصل از حذف ناحیه بدون اکو به کمک تجانس فاز، د

  .از فیلتر کردن تصویر خروجی پسباینري 

ویر سونار دریافتی از خلیج فارس نشان داد که اتص ها بر روي

بهبود کیفیت تصاویر سونار دریافت شده و  درپیشنهادي 

و برخالف الگوریتم خوبی عمل کرده آشکارسازي اهداف در این تصاویر به

.استگرادیان هیچ هدفی در تصویر از بین نرفته 

میانه یک عملگر غیر خطی است که اغلب در پردازش تصویر براي 

این روش در حالتی که  .]22[شود کاهش نویز نمک و فلفل استفاده می

کار به داشته باشدصورت همزمان وجود نیاز به کاهش نویز و حفظ لبه به

تبدیل تصویر  .شودبر روي ماتریس در دو بعد اجرا می

 . شودنیز با توجه به شدت تصویر انجام می

هاي انجام شده بر روي ها و ارزیابیدر بخش چهارم پژوهش آزمایش

ها و ارزیابی نتایج

هاي انجام شده بر روي ها و آزمایشدر خصوص مشخصات داده

در ادامه نتایج حاصل . گرددپیشنهادي بحث می

  .گیردصورت میارزیابی شده و 

، با فرکانس 450Fاین تصاویر با استفاده از سونار کناره روب استار فیش 

عملیات تصویربرداري صوتی در منطقه خلیج فارس و 

ض پس منظور آشکارسازي موانع و عواربه 1389

فوتی  23این سونار توسط یک شناور . انددریافت شده

- یدك کشیده شده و زاویه تابش و بازتاب پالس صوتی این دستگاه یا به

پوشش دهی ضریب باشد، در حالی که درجه می

در صورت وجود هدف، در هر نقطه  .متر در نظر گرفته شده است

- به. شودداده می در تصاویر نمایشصورت برجسته 

تر، اگر در یک نقطه از بستر دریا شدت پالس صوتی زیاد باشد، 

ته این الب .شودصورت سفید رنگ نمایش داده می

هاي فلزي جا اهداف شمعدر این .مهم به نوع و جنس هدف بستگی دارد

دلیل زاویه ها بهاین شمع. اندصورت عمودي در آب قرار گرفته

ورت افقی صاي تیره رنگ بهصورت مشخص داراي سایه

ها را از سایر اشیاء درون تصویر متمایز خواهد در تصویر خواهند بود، که آن

- هاي فلزي نصب شده در ساحل بندرعباس را نمایش می

  

  .هاي ساحلیدر آب) هدف(دو عدد شمع فلزي عمودي 

تصویر با مشخصات ابعادي یکسان  15پیشنهادي بر روي 

سازي روش پیشنهادي نتایج حاصل از پیاده 6شکل 

  .دهدبر روي تصویر سونار را نمایش می

تهیه، با استفاده از این  7شکل ارزیابی نتایج، تصاویر مرجع مانند 

 (se) نرخ نمایش اهداف ،(DER) نرخ نمایش ،

هر یک از . ]24[ دشد نمحاسبه خواه (sp)و ویژگی 

  :شوندمیصورت زیر تعریف 

pN

p

FT

T
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 12(    

پارامترهاي  حالتدر این 

pF هاي کالتر، تعداد

، تعداد هدفpT.داده نشده

داده نشده تشخیص

 الگوریتمعملکرد 

را براي  ي فوقپارامترها

136هدف و  111

پیشنهادي و نتایج آن را 

ها با روش فیلتر کردن گرادیان تصویر نیز انجام شدآزمایش

مذکور در جدول 

حساسیت، ویژگی و نرخ نمایش اهداف با

کالترها(غیر اهداف 

خروجی حاصل از روش تجانس فاز و فیلتر کردن گرادیان تصویر را نشان 

  . دهدمی

  

  الف           

  ج      

تصویر سونار کناره روب، ب: الف: 6شکل  

تصویر حاصل از حذف ناحیه بدون اکو به کمک تجانس فاز، د

باینري 

ها بر رويآزمایش  

پیشنهادي الگوریتم 

آشکارسازي اهداف در این تصاویر به

گرادیان هیچ هدفی در تصویر از بین نرفته 

میانه یک عملگر غیر خطی است که اغلب در پردازش تصویر براي  فیلتر

کاهش نویز نمک و فلفل استفاده می

نیاز به کاهش نویز و حفظ لبه به

بر روي ماتریس در دو بعد اجرا میدر دو بعد رود و می

نیز با توجه به شدت تصویر انجام میبه سطح خاکستري 

در بخش چهارم پژوهش آزمایش  

  .پایگاه داده بیان خواهد شد

ها و ارزیابی نتایجآزمایش- 4

در خصوص مشخصات داده در این بخش

پیشنهادي بحث می الگوریتمها با استفاده از آن

شده و از هر مرحله نمایش داده 

این تصاویر با استفاده از سونار کناره روب استار فیش   

عملیات تصویربرداري صوتی در منطقه خلیج فارس و  طی کیلوهرتز 450

1389ساحل بندرعباس در سال 

دریافت شدهروبی انجام شده از الیه

یدك کشیده شده و زاویه تابش و بازتاب پالس صوتی این دستگاه یا به

درجه می 60ه بیم سونار عبارتی زاوی

متر در نظر گرفته شده است 40سونار 

صورت برجسته از بستر دریا، آن نقطه به

تر، اگر در یک نقطه از بستر دریا شدت پالس صوتی زیاد باشد، عبارت ساده

صورت سفید رنگ نمایش داده میگاه آن نقطه از تصویر بهنآ

مهم به نوع و جنس هدف بستگی دارد

صورت عمودي در آب قرار گرفتههستند که به

صورت مشخص داراي سایهتابش پالس صوتی به

در تصویر خواهند بود، که آن

هاي فلزي نصب شده در ساحل بندرعباس را نمایش میشمع 5شکل . کرد

  . دهد

دو عدد شمع فلزي عمودي : 5شکل 

پیشنهادي بر روي  الگوریتم  

شکل . سازي شده استپیاده

بر روي تصویر سونار را نمایش می

ارزیابی نتایج، تصاویر مرجع مانند  براي  

 تصاویر پارامترهاي حساسیت

و ویژگی  (DFER)غیر اهداف 

صورت زیر تعریف این پارامترها به
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گیري و پیشنهادات

هاي موجود در کاهش تداخل و بهبود تشخیص در 

بررسی شد، الگوریتم پیشنهادي بر مبناي تجانس 

ها بر آزمایش. نتایج با روش گرادیان بررسی و مقایسه شد

ویر سونار نشان داد که الگوریتم مبتنی بر تجانس فاز باعث بهبود 

- توان بهاین الگوریتم را می .کیفیت تصاویر و آشکارسازي اهداف شده است

کاربرد و سپس با استخراج و بندي تصاویر بهناسبی براي قطعه

بندهاي طراحی شده، اشیاء گیري از طبقههاي مناسب و بهره

.بندي و تشخیص دادخوبی طبقهو اهداف موجود در بستر دریاها را به

  
  .تصویر مرجع سونار به جهت ارزیابی نتایج خروجی

  

  ب               

: فیلتر کردن گرادیان، بخروجی با کمک روش

  .فراوانی لبه -تجانس فازتصویر خروجی با کمک روش

   .تصویر 15براي پارامترهاي محاسبه شده 

pT هاروش
NT pF

روش گرادیان 83  0 162
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  نتایج محاسبات بر روي پارامترها

پارامتر   درصد عملکرد تجانس فاز  درصد عملکرد گرادیان

Se 51 %  

Sp  0 %  

DER  98 %  

DFER  100 %  

مهندس بهمن تاج فیروز آقاي از شان را اري

  . دارندها اعالم میو در اختیار قرار دادن آن
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گیري و پیشنهاداتنتیجه-5

هاي موجود در کاهش تداخل و بهبود تشخیص در در این مقاله، روش

بررسی شد، الگوریتم پیشنهادي بر مبناي تجانس روب تصاویر سونار کناره 

نتایج با روش گرادیان بررسی و مقایسه شد. فاز مطرح شد

ویر سونار نشان داد که الگوریتم مبتنی بر تجانس فاز باعث بهبود اروي تص

کیفیت تصاویر و آشکارسازي اهداف شده است

ناسبی براي قطعهعنوان بستر م

هاي مناسب و بهرهانتخاب ویژگی

و اهداف موجود در بستر دریاها را به

تصویر مرجع سونار به جهت ارزیابی نتایج خروجی: 7شکل 

    الف

خروجی با کمک روشتصویر : الف: 8شکل 

تصویر خروجی با کمک روش

پارامترهاي محاسبه شده  :1 جدول

NF تعداد اهداف

2 247  

0  247  

نتایج محاسبات بر روي پارامترها: 2 جدول

درصد عملکرد تجانس فاز

54 %  

85 %  

100 %  

15 %  

سپاسگزاري- 6

اريزنویسندگان، مراتب سپاسگ

و در اختیار قرار دادن آن ع آوري تصاویرجم جهت
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