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 -1کارشناس ارشد ،گروه مهندسي برق ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمي
 -2استاديار ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد خمینيشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي
چکیده
نقش درياها و در کنار آن خطرات انساني موجود در اعماق آنها باعث شد که هشداردهندهها و آشکارسازهای بستر دريا ازجمله سونار مورد
توجه محققین قرار گرفته و بهعنوان يکي از زمینههای مهم تحقیقاتي مطرح شوند .در اين مقاله ،روشي جديد برای پردازش تصاوير سونار و
حذف ناحیه کور در تصااوير ساونار اسکن جانبي معرفي شد .در روش پیشنهادی ،با استفاده از الگوريتم تجانس فاز و ويژگيهای ساختاری
شاکل ،ناحیه کور حذف و تشاخی اهداف در تصااوير بهبوديافته اسا ..برای بررساي کارايي روش پیشنهادی ،تصاوير واقعي بستر اسکله
شاهید حقاني بندرعباس مورداساتفاده قرار گرف ،.نتايج حاکي از تشاخی بهتر اهداف و بهبود  4/4درصدی معیار حساسی 4 ،.درصدی
معیار نرخ نمايش اهداف 37/9 ،درصدی معیار نرخ نمايش غیر اهداف و  7/8ثانیهای مدتزمان اجرای الگوريتم نسب .به الگوريتم کالسیک
گراديان شیب اس..
واژگان کلیدی :پردازش تصویر ،سونار اسکن جانبی ،ناحیه کور ،تجانس فاز ،گرادیان شیب.
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ساااهم عمادهی درياها و اقیانوسها در فعالی.های تجاری،
تفريحي ،تحقیقااتي و ناامي و خطرات انسااااني موجود در
اعماق درياها ،سابب شاده اس .که هشداردهندهها و آشکار
کننادههاای بساااتر درياا باهعنوان يکي از زمینههای مهم
تحقیقاتي ،مطرح شوند [ .]1سونار 1از اولین تجهیزاتي اس.
که برای درياف .سایگنالهای صاوتي در دريا اسااتفادهشده
اساا .]2[ .بهطورکلي سااونار ،به معني ناوبری و تشااخی
فاصااله با صااوت اساا .]7[ .محیط زيرآب ،محیطي مات و
غیرقاابال کااوش برای اکثر طیفهاای الکترومنناطیساااي
محسوب ميشود ،بااينوجود امواج صوتي در زيرآب بهخوبي
عمال ميکنناد [ .]4کشاااتيها ،ناوها و زيردرياييها برای
برقراری ارتباا و شاااناساااايي محیط اطراف خود نیازمند
سامانههای سوناری هستند [.]7
هر ساامانه سوناری ،شامل مجموعهای از بخشهای مختلف
اس .که انرژی الکتريکي را به امواج فراصوت تبديل ميکند.
سامانههای سوناری بهطورکلي در دودسته ،سونارهای فعال2
و غیرفعال 7قرار ميگیرند [ .]9سااونار فعال ،به عل .توانايي
ايجاد تصاااوير سااهبعدی با وضااوحباال از محیط اطراف ،در
بسایاری از عملیاتهای زيرآب استفاده ميشود .انواع سونار
فعال عبارتاند از :سونار منعکسکننده عمق ،سونار جلونگر،
سااونار قابل هداي .کوچک ،سااونار دهانه ترکیبي و سااونار
اساکن جانبي .]2[ 4از میان ساونارهای فعال ،ساونار اسکن
جانبي به عل .توانايي تولید تصااوير سهبعدی با وضوحباال از
اهمی .زيادی برخوردار اس.]4[ .
ازآنجاکه ايجاد امنی .در مرزهای آبي بسااایار دشاااوارتر از
مرزهای خشاااکي اسااا ،]3[ .بهبود تشاااخی اهداف و
دسااتهبندی آنها در تصاااوير سااونار اهمی .زيادی دارد .در
اين راستا ،تحقیقات زيادی بر روی روشهای کاهش اختالل
و افزايش قدرت تشخی اهداف در تصاوير سونار انجامشده
اساا .]11-8[ .در مقاله [ ،]8برای رديابي زنجیر 7زيرآب از
ساونار بهعنوان يک حسگر 9در شرايط محدودکننده و تیره
محیط زيرآب اساتفادهشده اس ..برای پیادهسازی الگوريتم،
دو سناريو عملیاتي افقي (با خواباندن زنجیر روی بستر دريا)

و عمودی (زنجیر معلق در آب) پیشنهاد شد .در اين تحقیق
برنامه تطبیقي و اساااتراتژیهای کنترلي برای يافتن پايگاه
داده قوی ارائه شااد تا تشااخی  ،رديابي و ترساایم زنجیر
زيرآب بهبود يابد .از محاساان اين روش ميتوان به وضااوح
باالی اهداف تشاخی دادهشاده اشاره کرد .اما حجم باالی
محاسابات و سارع.پايین تشخی اهداف را ميتوان عیب
اين روش دانسا ..محققین در مقاله [ ،]6روشي نوين برای
بهبود دق .قطعهبندی 3در تصاااوير ساااونار ارائه دادند .در
ابتدای کار ،مشخصات و برچسب میدان از روش مدل میدان
تصاااادفي مارکوف 8اساااتخراج و در قدم بعدی بر اسااااس
قطعاهبندی اولیه تصاااوير با الگوريتم  ،ICMمنطقه رشاااد
تصوير بهدس .آمد و اثرات قطعهبندی ناشي از روش میدان
تصااادفي مارکوف بر روی تصااوير قطعهبندی شااده کاهش
ياافا ..اين مسااا له را ميتوان يکي از نقا قوت الگوريتم
آقای وو در قطعهبندی تصااوير سونار در نار گرف ..از ديگر
محاسااان اين روش اساااتفاده از عدم تجانس پیکسااالهای
همساايگي در بین اطالعات مرتبط و لبه پیکسلهای تصوير
باا اساااتفااده از روش مادل مارکوف در جه .بهبود نتايج
قطعهبندی تصاوير اسا ..اما در اين پژوهش از خصاوصیات
گوشاههای اهداف در تصاوير سونار صرفنار شده اس ..در
مرجع [ ،]14روشي نوين برای تشخی اهداف در زيرآب با
کمک الگوريتم آمیختگي 6حداکثر امید رياضاي 14در تصوير
اصلي ارائهشده اس ..آقای کومار در اين مطالعه ،دو الگوريتم
ارائه کرد ،در اولین قدم الگوريتم تصاوير سونار با يک تصوير
واحد بهنام تصااوير آمیختگي ترکیب شااد و در دومین قدم
الگوريتم حداکثر امید رياضااي برای محاساابه  PSNRبهکار
رف ..اين مقاله روشااي کاربردی برای بحث ناوبری و هداي.
ROVهاا زيرآب ارائاه کرد ولي لباههای تصااااوير را از بین
خواهد برد .در مقاله [ ،]11محققین از تصااوير سونار اسکن
جانبي برای اسااتخراج مینهای زيرآب بهره بردهاند .در اين
پژوهش اساااتفاده از آنالیز مؤلفه برجساااته (ADCA) 11در
قطعه بندی و کشف اهداف در تصاوير سونار استفاده شد .در
بازشناسي مینها از برجستگي 12اشیاء در تصوير سونار بهره
گرفتهشاده اسا ..بر اساس باف .و تعداد مؤلفههای تصوير،
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مجموعه فیلتر میانگذر برای تجزيه تصوير درون مؤلفههای
باند باريک اساتفاده ميشوند .برای محلي سازیهای فضايي
و طیفي مجموعاه فیلتر گاابور 1موفق بوده اسااا ..مطاالعه
رویدادههای واقعي توانايي قطعهبندی تصاااوير با وضااوحباال
به کمک الگوريتم را اثبات کرد اما نتايج محاسبات نشان داد
که به خصاوصیات گوشهها و لبهها در تصاوير توجهي نشده
اسا ..با جمعبندی مقاالت ميتوان به اين نتیجه رسید که،
در اکثر مقاالت به خصاوصیات گوشهها و لبههای موجود در
تصاوير سونار اسکن جانبي که برای تشخی اهداف ،حذف
نويز و اختالالت مفیاد ميبااشاااناد و هم نین پارامترهای
ظاهری اهداف بهمناور طبقهبندی اشااایاء توجهي نشاااده
اس ..بهعالوه ،در اين روشها از حذف ناحیه کور 2زير شناور
هیدرو گراف صارفنار شاده اس .که اين امر باعث افزايش
اختالل در تصااااوير ساااوناار ،پی یادگي و کاهش کیفی.
طبقهبندی اهداف در تصاوير خواهد شد .اطالعات موجود در
نااحیاه کور برای کاربر ساااونار مفید نميباشاااند اما باعث
اختالل در پردازش تصاوير سونار اسکن جانبي خواهند شد.
با توجه به اهمی .خصاوصای .لبهها و گوشااهها در تصاوير
ساونار اسکن جانبي ،در اين مطالعه ناحیه کور در تصاوير با
کمک روش تجانس فاز 7حذفشاده و اختالالت ناشي از آن
در تصاااوير برطرف خواهاد شاااد .روش تجاانس فاز []12
خصاوصایات خطو لبهها و گوشههای موجود در تصوير را
آشاااکاار کرده و باهطور خاا نسااابا .به تنییرات نور و
کنتراسا .در تصااوير حسااس اس ..اين روش برای حذف
ناحیه کور استفاده ميشود و باعث کاهش اختالالت موجود،
افزايش سرع .و دق .در پردازش تصاوير سونار خواهد شد.
پسازاين مرحله ،با استفاده از پارامترهای ساختاری ،اهداف
دستهبندی و نتايج با روش فیلترينگ گراديان شیب مقايسه
خواهناد شاااد .روش زماااني میزان عبور از صااافر 4نیز در
محاسبات پژوهش بررسي شد.
بخشبندی ادامه مقاله به اين صااورت اساا ،.در بخش دوم
روش تجانس فاز و ويژگيهای ساااختاری اهداف بهطورکلي
تشااري و در بخش سااوم الگوريتم پیشاانهادی بیان خواهد
شاااد .همچنین ،نتايج و روش ارزيابي آنها در بخش چهارم
بررسي و در بخش پنجم نیز نتیجهگیری و بحث بیان اس..

 -2روش تجانس فاز و پارامترهای ساختاری اهداف
تجانس فاز [ ]12اندازهگیری ويژگيهای خا تصوير و يک
روش تشاخی لبه اس .که به تنییرات نور و کنتراس .در
تصااوير حساااس اساا ..اين روش رفتار تصااوير در دامنه
فرکانس را نشااان ميدهد ،درحاليکه ويژگيهای شاابه لبه
بساایاری از مؤلفههای فرکانسااي را در فاز داراساا.]17[ .
مرجع [ ،]12تجااانس فاااز را برای اولین بااار در اساااتخراج
ويژگيهای گوناگون در قسم.های مختلف يک تصوير بکار
برد .روش تجانس فاز ميتواند خصااوصاایات خطو لبهها و
گوشاههای موجود در تصاوير را آشکار کند .از اين روش در
تصااوير زيسا.سنجي [ ]14بهمناور شناسايي افراد از روی
الگوی قرنیه چشم استفادهشده اس..
بازيابي بر اساااس شااکل ،شااهودیترين نوع بازيابي اساا .و
شااکل را برای کاربردهای پردازش تصااوير مناسااب ساااخته
اسا ..شااکل ميتواند در برابر انتقال ،دوران و تنییر مقیاس
شاکله اصلي خود را حفظ نمايد .ويژگيهای شکل بر اساس
چگونگي اساتخراج به دودسته تقسیم ميشوند :ويژگيهای
بر پااايااه لبااههااا و ويژگيهااای بر پااايااه نواحي .برخي از
ويژگيهای سااده هندساي را ميتوان برای توصاایف اشکال
اسااتفاده کرد .معموالً ويژگيهای ساااده هندسااي ميتوانند
تنهاا اشاااکاالي با تفاوتهای زياد را متمايز کنند .بنابراين،
باهعنوان فیلتر برای از بین بردن خطاا باا حفظ ويژگيهای
ديگر اشاکال اساتفاده يا با آنها ترکیب ميشااوند .شکل را
مايتاوان بااا کمااک ويژگيهااای مختلفي تشاااري کرد،
خصااوصاایات اندازه ميتواند يکي از مشااخصااههای ظاهری
زيرمجموعه شاااکل باشاااد .اين دساااته از ويژگيها ،مربو
بهاندازه قسم.های مختلف پیکسل ميباشند که مساح .و
محیط اشااایاء از آن جملهاند [ .]17در اين صاااورت تعداد
واقعي پیکساال در منطقه موردعالقه ،(ROI) 7مشااخصااه
مساااح .را تشااکیل ميدهد .به عبارتي ميتوان گف .تعداد
پیکساال در داخل مرزهای شااکل را بیان ميکند .همچنین
محیط نیز ميتواند بهصاورت تعداد پیکساالها در مرز شيء
قطعهبندی شده تعريف شود [ .]19اما بااينوجود ويژگيهای
فیزيکي بسااایار نزديک اهداف ،کالترها و تفکیک اين دو از
موضااوعات چالشبرانگیز برای محققان حوزه صااوت اساا.
[.]13
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تصاوير سونار اسکن جانبي سهبعدی هستند ،بنابراين نیاز به
يک نا همبستگي 2پیش از تبديل به تصوير سط خاکستری
وجود دارد .اين فرآيند تنایم مقدار شاادت روشنايي تصوير
و برجسااته نمودن عناصاار تصااوير را بر عهده دارد [ .]24با
اجرای اين روش بسایاری از نا همبستگيها در تصوير سونار
رنگي از بین رفته و مقدار شادت پیکسالها تنایم ميشود.
در مرحله دوم تصوير رنگي سونار به تصوير سط خاکستری
تبديل ميشود.

اين تحقیق ،بهمناور بهبود پردازش تصاااوير سااونار از روش
تجانس فاز اسااتفاده نموده اساا ..اين روش در تشااخی و
قطعهبندی 1تصاااوير پزشااکي کاربرد دارد ،اما با توجه به در
نار گرفته نشادن خصوصیات گوشهها در تشخی اهداف،
روشااي جديد در پردازش و قطعهبندی تصاااوير سااوناری به
شامار ميآيد .روش تجانس فاز از فراواني گوشهها و لبههای
موجود و کمک مشخصههای ساختاری شکل برای تشخی
و حذف اختالالت ناشي از ناحیه کور در تصاوير سونار اسکن
جانبي اساااتفاده کرده اسااا ..در اين حال .حجم و زمان
محاسبات بهطور نسبي کاهش ،دق ،.وضوح و نرخ تشخی
اهداف در تصاوير افزايش خواهد ياف..

 -2-3تنظیم مقدار شدت تصویر
در اين بخش ،از دو روش مکماال تصاااوير و تنایم مقاادار
شادت در تصاوير 7سااط خاکساتری بهمناور ارائه تصااوير
بهتری از ساونار استفاده خواهد شد .الگوريتم مکمل تصوير
برای محاسبه مکمل تصوير  Xبه کار ميرود .بنابراين مکمل
تصاوير  Xکالس و اندازه يکسااني نسب .به آن تصوير دارد.
در تصوير مکمل ،صفرها و يکها جابجا ميشوند و درنتیجه
رنگهای سافید و سیاه معکوس خواهند شد ،در اين حال،.
در هر تصوير خروجي فضاهای تاريک ،روشنتر خواهند شد
و بالعکس [ .]21در تنایم مقدار شاادت نیز ،مقادير  Iرا در
مقاادير جديد ' Iتعريف ميشاااوند .درحاليکه مقدار گاما،
شکل منحني توزيع رابط بین مقادير درون  Iو ' Iرا مشخ
ميکند .اگر مقدار گاما کمتر از يک باشااد ،شااکل جديد به
سم .مقادير روشنتر وزن دهي ميشود .اگر گاما بیشتر از
يک باشااد ،وزن دهي به ساام .مقادير تاريکتر خواهد بود
[.]24

 -3الگوریتم پیشنهادی
به دلیل پی یدگي محیط زيرآب  ،اهداف در تصاوير سوناری
دارای اختالل و نويز هساااتنااد .اين اختالالت يکساااری از
سالولهای ماتريس تصوير را تشکیل ميدهند [ .]18اهداف
در تصااوير ساونار به دلیل اين اختالالت بهسختي تشخی
داده ميشاوند .پیش از تشخی اهداف در تصاوير سونار ،به
فرآيند پیشپردازش نیاز اسا .]16[ .شاکل ( )1نمايشي از
بلوک ديااگرام معمول در فرآيناد تشاااخی و طبقاهبندی
اهداف را نشان ميدهد .اغلب اهداف در تصاوير سونار دارای
نويز و اختالل ميباشند که فرآيند تشخی اهداف را دشوار
مايکانانااد [ .]9در ايان پاژوهاش ،روشاااي نوين برای
پیشپردازش ،قطعهبندی و اساااتخراج ويژگي در تصااااوير
سااونار ارائه شااد .شااکل ( )2بلوک دياگرام پیشاانهادی اين
مطالعه را نشااان ميدهد .در بخشهای بعدی قساام.های
مختلف روش پیشنهادی بررسي خواهند شد.

شکل ( )1نمایش بلوکی تشخیص هدف در تصاویر سونار [.]11

شکل ( )2نمایش بلوکی الگوریتم پیشنهادی مرحله پردازش و
قطعهبندی تصاویر سونار اسکن جانبی.

 -1-3ارتقاء کیفیت تصویر ورودی

Segmentation
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تجاانس فااز هر تصاااوير  Iطبق رابطه ( )1با  Pcنشاااان
دادهشااده اساا .که تصااويری با همان ابعاد اساا ..در اين
حال ،.نقا حداکثر فاز را ميتوان با نقا حداکثر انرژی به
دس .آورد.

ت وری تشخی هدف در تصاوير سونار ،نیاز به حذف ناحیه
کور تصاوير که فاقد اطالعات مناسب اس .دارد .اين محیط
باعث ايجاد اختالل در پردازش تصااوير خواهد شااد .بنابراين
از روش تجاانس فاز ،بهعنوان روشاااي نوين در حذف ناحیه
کور در اين مطالعه استفاده خواهد شد.

)E ( x
) An ( x

()1

Pc 

n

در رابطاه ( E( x ) ،)1انرژی و  An x دامناه تبديل فوريه
تصوير اس ..اگر رابطه ( )1طبق تعريف از هر دو طرف بسط
داده شود ،رابطه ( )2نتیجه ميشود.

 -3-3حذف ناحیه کور
اين نااحیه به دلیل عدم ارساااال و درياف .آرايه سااایگنال
کمترين حجم اطالعات را در خود جایداده اس ..ناحیه کور
فضاااايي بین دو بیم ساااونار اساااکن جانبي اسااا .که در
تصويربرداری از زيرآب هیچ سیگنالي درياف .نمينمايد .اين
محیط گااهي بهعل .جريان آب يا انحراف مسااایر شاااناور
يدککش پالس صاااوتي را جذب مينمايد .وجود اين ناحیه
باعث اختالل خواهد شد [ .]9بنابراين ،برای حذف اين ناحیه
از روش تجانس فاز بهصااورت محاساابه تجانس فاز بر روی
تصاوير ساط خاکساتری و آسااتانه هیسترزيس در تصوير
ساط خاکساتری ،محاسبه و ترسیم خطو فراواني لبهها،
حاذف اطالعاات بین خطو فراواني باال و پايین اساااتفاده
ميشاااود .اين بخش از الگوريتم پیشااانهااادی فیلترينااگ
جديدی برای بحث پردازش تصاوير سونار پیشنهاد ميدهد.
ناحیه کور در شکل ( )7نشان دادهشده اس..

)2





 w( x, y ) An ( x, y )(cos( n )  sin(  n ) )  T
 An ( x, y )  

Pc 

n

در رابطه ( )2داريم An ( x, y ) :دامنه تبديل فوريه دوبعدی
تصاااوير و   nاختالففااز بین )   n ( x, yدر تباديل فوريه
دوبعدی تصاوير و متوساط فاز تصوير يا )    ( x, yهستند.
)  wn ( x, yبردار وزني و  Tآساتانه تخمین نويز اس  ،.نیز
مقداری ثاب .برای جلوگیری از صفر شدن مخرج اس ..اگر
دامنه هارمونیکهای بسااط فوريه را باهم جمع بزنیم ،نهايتاً
به نقطه انرژی تصوير مي رسیم .اگر ابتدای اولین هارمونیک
را باه انتهاای آخرين هاارمونیک وصااال کنیم ،بردار انرژی
تشاااکیال خواهااد شاااد کااه فاااز آن )  ' ( xو دامناه آن
) E ( x)  H 2 ( x)  F 2 ( xخاواهااد بود .بنااابراين بردار
انرژی ،از اعمال هارمونیکهای بساااط فوريه بر روی انرژی
تصاوير و جمع زدن اين تصااوير مطابق با رابطه ( )7حاصل
خواهد شد.

 -1-3-3تجانس فاز بر روی تصویر
تجانس فاز ابزاری برای اسااتخراج ويژگيها در قساام.های
مختلف يک تصااوير اساا .که خصااوصاایات خطو  ،لبهها و
گوشههای موجود در تصوير را ميتواند آشکار کند [.]12

()7

'
)))  An (cos( ( x)   ( x
) An ( x

Pc 

n

اگر رابطااهی ( )2برقرار باااشاااد اناادازهگیری تجااانس فاااز
حسااااستر و خطيتر خواهد شاااد .شاااکل ( )4رابطه بین
تجانس فاز ،انرژی و مجموع دامنههای بسااط فوريه را نشان
ميدهد [.]22
 -2-3-3آستانه هیسترزیس در تصویر
پس از محاسبه تجانس فاز برای اينکه لبه خطو تصوير با
وضوح بیشتری نمايش داده شوند ميتوان يک آستانه و
هیسترزيس برای آن به دس .آورد .اين مقادير ميتوانند
متنیر يا تطبیقي باشند [ .]14با استفاده از مقدار آستانه
بااليي و پايیني (به هر ترتیبي ميتوانند باشند) مقدار بیشتر
بهعنوان آستانه بااليي تعريف ميشود.

شکل ( )3ناحیه کور در تصاویر سونار اسکن جانبی.
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 -4-3-3حذف اختالالت و ناحیه کور تصویر
در اين حال ،.پس از مشخ شدن خطو مرزی و خروجي
الگوريتم تنایم مقدار شاادت پیکساال ،فضااای بین خطو
مرزی را بهصاورت صفر نمايش ميدهیم .در اين حال .يک
مرحله فیلترينگ انجامشاااده اسااا ..در بخش بعدی مقاله،
فعالی.های انجامشده در بحث فیلترينگ و تشخی اهداف
را بیان خواهیم کرد.
 -4-3فیلترینگ تصویر سطح خاکستری سونار
انجام عملیات رياضااي بر روی تصاااوير گامي جديد در بحث
تشخی اهداف ايجاد خواهد کرد [ .]27در اين مقاله ،برای
پردازش تصااوير سونار و تشخی اهداف از فیلترها و بهینه
سااازها کمک گرفتهشااده اساا ..فیلتر کردن تصااوير سااط
خاکسااتری در بخشهای  1-4-7و  2-4-7بررسااي خواهد
شد.

شکل ( )4دیاگرام قطبی مجموعه مؤلفههای بسط فوریه [.]12

 -3-3-3فراوانی و ترسیم لبههای تصویر
ازآنجاکه ساايه موجود در تصااوير بهصورت خطو عمودی
خود را نشاااان ميدهد ،مقادير آساااتانهگیری را بهصاااورت
سااتوني جمع زده تا فراواني آنها به دساا .آيد .بیشترين
فراواني بهدسا.آمده مربو به لبههای ساايه ،سم .چپ و
راسا .تصاوير اس ..لذا اگر بیشترين فراوانيها به جزء دو
لبه تصاوير را محاسابه کنیم ،مرز موردنار به دس .خواهد
آمد .در اين تصااوير فراواني  27درصاد شادت سايه در نار
گرفتهشده اس ،.اين مقدار ميتواند بسته به تصاوير مختلف،
متفاوت باشاد [ .]9فراواني محاسبهشده مرزهای باال و پايین
اين پژوهش را تشاکیل ميدهد .شکل ( )7مرزهای بااليي و
پايیني تصوير را نشان ميدهد.

 -1-4-3همبستگی در تشخیص خطی
پس از مشااخ شاادن خطو مرزی و خروجي نسااب .به
مقدار دادهشده هر پیکسل ورودی حاصل جمع پیکسلهای
وزندار همسااااياه آن اسااا ،.کاه ماتريس وزنهای کرنل
همبساتگي يا به عبارتي فیلتر نامیده ميشاود [ .]21در اين
صورت ،فیلترهای خطي مختلف را با اندازه پنجره دلخواه به
تصاوير اعمال ميکنند .در اين محاساابات ماسک سوبل که
در رابطه ( )4آمده ،کرنل همبستگي را تشکیل ميدهد.
()4

 1  2  1
SobelMask   0
0
0 
 1
2
1 

 -2-4-3هموارسازی و حذف نویز تصویر
فیلتر هداي .تصااوير ،1عمل حفظ لبههای صاااف را بر روی
تصوير ،با استفاده از محتوای يک تصوير ثانويه انجام ميدهد
که تصوير هداي.کننده 2نامیده ميشود .از آن برای نفوذ در
فیلترينگ استفادهشده اس ..فیلتر هداي.کننده تصوير ،يک
عملگر همسااايگي شاابیه فیلترهای عملکننده اساا .با اين
تفاوت که به هنگام محاساابه مقادير پیکساالهای خروجي،
مشاخصات آماری يک ناحیه درون فضای همسايگي متناظر
تصوير راهنما را به کار ميبرد [.]24

شکل ( )5مرزهای ناحیه کور حذفشده در تصاویر.

Guide Image Filtering
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بود ،اين سااايهها اهداف را از ساااير اشاایاء درون آب متمايز
خواهند کرد .شکل ( )3اهداف اين تحقیق را نشان ميدهد.
الگوريتم پیشااانهادی (شاااکل ( ))2بر روی  74تصاااوير با
مشخصات ابعادی يکسان و تعداد اهداف مختلف پیادهسازی
شااد .شااکل ( )8نتايج حاصاال از اين پیادهسااازی را نشااان
ميدهد .در ارزيابي نتايج ،تصاااوير مرجع مانند شااکل ()6
تهیه و با کمک اين تصااوير معیارهای حساسی ،(SE) .نرخ
نماايش اهاداف ) ،(DERنرخ نمايش غیر اهداف ) (DFERو
مدتزمان اجرای الگوريتم ) (Timeمحاسبه شدند [ .]27اين
معیارها بر اساس روابط ( )9تا ( )8تعريف خواهند شد.

فیلتر میانه يک عملگر غیرخطي اس ا .که اغلب در پردازش
تصوير برای کاهش نويز نمک و فلفل استفاده ميشود [.]27
اين روش در حاالتي کاه نیااز باه کااهش نويز و حفظ لبااه
بصاورت همزمان وجود داشته باشد به کار ميرود و بر روی
هر دو بعد ماتريس دوبعدی اجرا ميشااود .با توجه بهشاادت
تصوير تبديل تصوير به سط خاکستری انجام ميشود.
 -5-3مرتبه پیچیدگی الگوریتم
مرتبه پی یدگي 1الگوريتم به ماتريس تصاوير سونار و کرنل
همبساااتگي وابساااته اسااا ..بنابراين مرتبه پی یدگي در
الگوريتم پیشنهادی برابر با رابطه ( )7اس..
O2  MNk 
()7
در بخش بعدی پژوهش آزمايشها و نتايج ارزيابيها بر روی
پايگاه داده بیان خواهد شد.

()9
()3
()8

 -4آزمایش و ارزیابی نتایج
در اين بخش ،در مورد مشاااخصاااات دادهها و آزمايشهای
انجامشاده بر روی آنها با استفاده از الگوريتم تجانس فاز و
مشخصات شکل پیشنهادی بحث خواهد شد .پسازآن نتايج
خروجي هر مرحله نمايش داده و نتايج ارزيابي ميشوند.
در اين مطالعه  77تصوير با کمک سونار اسکن جانبي استار
فایش  ،450Fبااا فرکااانس  474کیلوهرتز طي عملیااات
تصاويربرداری صاوتي از ساواحل اساکله شهید حقاني سال
 1786بهمناور آشاااکارساااازی موانع و عوارز پس از اليه
روبي انجامشده درياف .شدهاند .اين سونار با استفاده از يک
شااناور  27فوتي در حالتي که زاويه بیم سااونار  94درجه و
ضااريب پوشااش آن  44متر در نار گرفتهشااده بود ،يدک
کشایده شده اس ،.که برخي از اين تصاوير را در شکل ()9
مشاهده ميکنید.
در صاااورت وجود هدف در تصااااوير بساااتر دريا ،آن نقطه
بهصاورت برجساته نمايش داده ميشود .بهعبارتديگر ،اگر
در يک نقطه از بسااتر دريا شاادت پالس صااوتي زياد باشااد،
آنگاه آن نقطه از تصوير بهصورت سفید نمايش داده ميشود.
البته اين مهم به جنس و نوع هدف وابسااته اساا .]9[ .در
اين مطالعه شااامعهای فلزی عمودی در آب بهعنوان هدف
در نار گرفتهشاادند .اين شاامعها به دلیل زاويه تابش پالس
صاوتي بهصاورت مشخ دارای سايه ی تیره افقي خواهند
Complexity Order

Tp
TN  F p

Tp
T p  FN
Fp
TN  F p

Se 

DER 

DFER 

شکل ( )6تصاویر دادهبرداری شده سونار از اسکله شهید حقانی.

شکل ( )7اهداف (شمع فلزی عمودی) ساحلاسکله حقانی.

1
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

جدول ( )2پارامترها را برای  74تصااوير سااونار مورد آزمون
نشاااان ميدهد (تعداد  91هدف و  174غیر هدف) .جدول
( ) 7نیز صاح .عملکرد روش پیشاانهادی و نتايج حاصل از
تحقیق را باا کماک روابط ( )9تاا ( )8نشاااان ميدهد .اين
الگوريتم با روش گراديان شایب نیز مقايساه و نتايج حاصل
در جدول ( )7ارائه گرديد.
روشهای حوزه زمان هم ون میزان عبور از صااافر )،(ZCR
نیز از مااتريس تصااااوير برای اساااتخراج و انتخاب ويژگي
استفاده مينمايد [ .]29اما در تصاوير سونار موجود به دلیل
وجود نقااا صااافر ديگری در ماااتريس تصااااوير ،عملکرد
مطلوبي ندارد.
در محاسااابات معیارهای حسااااسااای ،.نرخ نمايش اهداف
بايسااتي بیشترين مقادير و نرخ نمايش غیر اهداف کمترين
مقادير را به خود اختصا دهند .بنابراين شکل ( )14نتايج
خروجي الگوريتم پیشااانهاادی و روش فیلتريناگ گراديان
شااایب را نمايش ميدهد .بر روی تصااااوير خروجي هر دو
روش ،ويژگيهای ساختاری شکل بررسي و نتايج در جدول
( )7ارائه گرديد .آزمايشها بر روی تصاااوير سااونار اسااکن
جانبي نشاان داد که الگوريتم پیشنهادشده در اين پژوهش،
در بهبود کیفی .تصااوير ساونار درياف .شاده ،آشکارسازی
اهداف در اين تصاوير و کاهش زمان اجرای الگوريتم بهخوبي
عمل کرده و برخالف الگوريتم فیلترينگ گراديان شیب هیچ
هدفي در تصوير را از دس .نداده اس..

شکل ( )8الف) تصویر سونار اسکن جانبی ،ب) تصویر سطح
خاکستری ،ج)تصویر حاصل از حذف ناحیه کور به کمک تجانس
فاز و پارامترهای ساختاری شکل و د) تصویر باینری خروجی با
کمک فیلترینگ پارامترهای شکل.

جدول( )2پارامترهای محاسبهشده از پیشپردازش تصاویر.

شکل ( )1تصویر سونار مرجع برای ارزیابی نتایج خروجی از
الگوریتم.

همچنین در اين پژوهش پاارامترهاای باهکاررفته در روابط
( )9تا ( )8بهصاااورت جدول ( )1تعريف ميشاااوند .در اين
صاورت با کمک تصااوير بخش (د) از شکل ( )8و شکل ()6
ميتوان صاااحا .عملکرد الگوريتم پیشااانهادی مطالعه را
بررسي و نتايج را مورد ارزيابي قرار داد.

تعداد اهداف تشخی

Tp

تعداد غیر اهداف تشخی

داده نشده

TN

تعداد غیر اهداف تشخی

دادهشده

Fp

تعداد اهداف تشخی

داده نشده

2

127

23

78

روش گراديان

4

6

177

91

روش تجانس فاز

گرادیان شیب.

پارامتر
دادهشده

Tp

جدول( )3نتایج محاسبه معیارها با دو روش تجانس فاز و

جدول( )1تعریف پارامترهای پژوهش.
تعریف

FN

Fp

TN

روشها

عملکرد روش پیشنهادی

عملکرد گرادیان

معیار

47 %

78/9 %

Se

144 %

69 %

DER

9/4 %

82 %

DFER

17/87

16/97

* )Time (Sec

*اين زمانها با کمک کامپیوتری با مشاخصاات سخ.افزاری
 Ram: 8 GB ، 2.55 GHzو سیستمعامل ويندوز  8.1بهدس.آمده اس..

CPU: i7

FN
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روی تصاااوير مورد آزمون (تصاااوير سااونار اسااکن جانبي،
تصاااويربرداری شاااده از بساااتر اساااکله شاااهید حقاني)
بهکاررفتهاند ،نتايج جدول ( )7کارايي باالی الگوريتم تجانس
فاز را نساااب .به روش فیلترينگ گراديان شااایب نشاااان
ميدهد.
 -6قدردانی
نويساااندگان مراتب قدرداني خود را از آقای مهندس بهمن
تاج ف یروز ،مديرعامل محترم شاارک .دريا ترساایم بهواسطه
جمعآوری تصاااوير سااونار اسااکن جانبي از سااواحل اسااکله
شااهید حقاني ،شااهر بندرعباس و در اختیار قرار دادن اين
اطالعات اعالم ميدارند.

(الف)

 -7مراجع
[ ]1جعفری ،ساحر ،صدقي سمیه .و صادق زاده ،بهنام" ،.بررسي
حساااگرها و روشهای اجتناب از موانع در زيرساااطحيهای
هوشااامند" ،دوازدهمین همايش صااانايع دريايي ،زيباکنار ،
صفحه  1الي .1786 ،8
[ ]2جاويدان ،رضااا" .اصااول طراحي ساایسااتمهای سااونار و
کاربردهای آن" ،چاپ اول ،دانشااگاه صاانعتي مالک اشااتر،
.1789
[ ]7روحاني ،محمدتقي" ،.آنالیز سیستمهای سوناری" ،انتشارات
فیزيکدانان جوان.1787 ،
[ ]4روحاني دربند سااری ،محمدتقي" ،.ساایسااتمهای سااونار"،
انتشارات فیزيکدانان جوان.1789 ،
[ ]7شایريان ،حساین " ،امواج آلتراسونیک و تکنولوژيي سونار"،
.1761 ،http://www.irpdf.com/book-6086.html

(ب)
شکککل ( )11الف) نتایج ارزیابی تصککویر خروجی با کمک روش
فیلترینگ گرادیان شککیب ،ب) نتایج ارزیابی تصککویر خروجی با
کمک روش تجانس فاز -پارامترهای ساختار شکل.

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله ،روشاااي جديد برای حذف ناحیه کور و بهبود
تشاخی در تصااوير سونار اسکن جانبي پیشنهاد شد .اين
روش از تجانس فاز برای حذف ناحیه کور در تصاااوير سونار
اساااتفااده ميکناد .نتاايج اين مطاالعاه با روش فیلترينگ
گراديان شایب مقايسه شد .آزمايشها بر روی تصاوير سونار
نشااان داد که الگوريتم پیشاانهادی باعث بهبود کیفی .در
تصااااوير ،آشاااکارساااازی اهداف و کاهش مدتزمان اجرای
الگوريتم شاده اسا ..اين الگوريتم را ميتوان بهعنوان بستر
مناساابي برای پیشپردازش ،قطعهبندی و اسااتخراج ويژگي
تصاوير سونار اسکن جانبي بکار برد.
در اين مطاالعااه از ويژگيهاای سااااختاااری شاااکاال برای
طبقهبندی اهداف در بساااتر دريا و تکمیل فرآيند الگوريتم
پیشااانهادی اساااتفاده شاااد .با توجه به اينکه هر دو روش
فیلترينگ گراديان شایب و تجانس فاز ،برای نخستین بار بر

[ ]9محمودآبادی ،مرتضااي .و نصااری ،مهدی " ،.کاهش کالتر
برمبنای تجانس فاز بهمناور بهبود تشاااخی در تصااااوير
سااونار" ،هشااتمین کنفرانس بینالمللي فناوری اطالعات و
دانش دانشگاه بوعلي ،همدان ،صفحه  29الي .1767 ،72
[ ]3غفاری ،بهاره" ،.تفساایر تصاااوير سااايد اسااکن ساااونار"،
ژئومتريک ،شماره  ،3صفحه  1الي .1786 ،7
[8] Hurtos, N., Palomeras, N., Carrera, A. and
Carreras, M., “Autonomous Setection, Following
and Mapping of an Underwater Chain using
Sonar”, Ocean Engineering, Vol.130, pp.336-350,
2017.
[9] Wu, J. and Guo, H., “A Method for Sonar Image
Segmentation Based on Combination of MRF and
Region Growing”, Communication Systems and
Network
Technologies
)(CSNT
Fifth
International Conference on, pp.457-460, 2015.
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