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RESUMO 

 

 

O objetivo da fusão de imagens é combinar as informações oriundas de vários tipos de 

sensores (multisensor ou multimodal), de cenas adquiridas em diferentes períodos de tempo 

(multitemporal), de cenas capturadas com diferentes distâncias focais (multifocus), e/ou de 

cenas capturadas de diferentes pontos de vista (multiview) em apenas uma imagem. Tal 

imagem deve apresentar um grau de “qualidade” que não pode ser obtido, isoladamente, por 

cada uma das imagens fonte. Entende-se, neste caso, que o termo qualidade se refere ao tipo 

de informação que a imagem combinada apresenta, que varia com o tipo de aplicação. 

Em geral, dados oriundos de regiões espectrais diferentes aumentam a qualidade da 

informação para o observador. Esta dissertação aborda a fusão de imagens provenientes da 

região da luz visível e da região do infra-vermelho (infrared - IR). 

Um item decisivo da fusão é a seleção dos pontos relevantes, em cada uma das imagens, 

a serem combinados. Diversas técnicas de fusão são aplicadas às imagens fonte, nas quais são 

avaliados os efeitos causados pelas diferentes combinações de medidas de informação 

relevante e outros parâmetros, incluindo métodos de decisão para obter a imagem combinada. 

Os resultados são comparados por métricas objetivas e análises subjetivas, a fim de se 

estipular combinações ótimas de parâmetros de fusão entre imagens de diferentes faixas de 

frequência. 

Uma segunda contribuição deste trabalho estuda os efeitos causados por padrões de 

compressão nas imagens provenientes das duas regiões espectrais e na imagem fundida. As 

imagens nas regiões do visível e do infra-vermelho são comprimidas por codificadores de 

imagem como o H.264/MPEG-4 AVC INTRA (ITU-T,ISO/IEC JTC1) e JPEG-2000 (ISO/IEC 

15444-1: 2004) após serem decodificadas são combinadas pelo conjunto de técnicas 

determinado na primeira fase deste trabalho. O resultado é comparado, via análise subjetiva, 

com a imagem fundida a partir das imagens fonte originais (sem compressão) codificada 

pelos mesmos padrões. O objetivo é verificar a qualidade das imagens fundidas reconstruídas 

e as taxas de bits necessárias para a transmissão de uma única imagem previamente 

combinada e as taxas de bits usadas pelas duas imagens fonte. Os resultados das avaliações 

subjetivas indicam os valores mínimos das taxas de bits para a imagem fundida e para as 

imagens fonte. As taxas necessárias para se representar as imagens na região do infra-

vermelho são sempre inferiores às da região da luz visível, sem que a informação “útil” de 

cada região seja afetada pelos eventuais artefatos de codificação. 
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ABSTRACT 

 

 

The goal of image fusion is to combine information from different types of sensors 

(multisensor), from scenes captured at different instants of time (multitemporal), from scenes 

taken with different focal lengths (multifocus), and/or from scenes acquired at different view-

ponits (multiview) into a new image (containing more information). Such image should 

present a degree of “quality” that cannot be produced, individually, by each source image. In 

this case, “quality” is related to the kind of information presented (conveyed) by the 

combined (fused) image, and will vary according to the application. 

In general, data from different spectral regions convey additional quality information to 

the observer. This dissertation studies fusion of infrared and visible light images. 

A key point to any fusion scheme lies in the selection of “relevant” points, on each image, 

to be fused. Several fusion techniques are applied to the original images, in order to evaluate 

the effects inflicted by the combination of “relevant” information measures, and other 

parameters, such as fusion decision methods to the fused image. The results are, objectively 

and subjectively, compared in order to find optimal parameters combinations for fusion of 

infrared and visible imagery. 

Another contribution of this work is the analysis of the effects inflicted by image 

compression algorithms on the source and fused images. The source images from the visible 

and infra-red regions are compressed by well known image coders such as H.264/MPEG-4 

AVC INTRA (ITU-T,ISO/IEC JTC1) and JPEG-2000 (ISO/IEC 15444-1: 2004). On the 

decoder end they are fused by the set of techniques defined on the first part of this 

dissertation. The result is subjectively compared with the fused image, generated from the two 

original (uncompressed) source images, compressed by the same coding standards. The idea 

is to assess the fused images subjective quality, as well as the minimum necessary bit rate to 

transmit just one previously fused image, and to transmit both compressed source images.  

The subjective analysis results point out the minimum bit rate values to the fused images and 

to each one of the source images. As expected, the values of the bit rates, to code without 

introducing artifacts that may affect “useful” information on fused images, of the infra-red 

images are always smaller than the ones necessary to compress the visible images. 
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1 INTRODUÇÃO 

Avanços nas tecnologias sensoriais em campos de aplicação tais como, sensoriamento 

remoto, diagnósticos médicos, visão computacional e áreas militares resultam em um grande 

aumento da quantidade de dados disponíveis para análises posteriores. A fusão de imagens 

oferece uma maneira eficaz de reduzir este volume crescente de informações e, ao mesmo 

tempo extrair e representar todas as informações úteis de múltiplas imagens em uma única 

imagem contendo dados mais precisos e confiáveis comparados às imagens fonte.  

O objetivo da fusão de imagens é combinar as informações oriundas de vários tipos de 

sensores (multisensor ou multimodal), de cenas adquiridas em diferentes períodos de tempo 

(multitemporal), de cenas capturadas com diferentes distâncias focais (multifocus), e/ou de 

cenas capturadas de diferentes pontos de vista (multiview) em apenas uma imagem.  Esta deve 

apresentar um grau de „qualidade‟ que não pode ser obtida, isoladamente, por cada uma das 

imagens fonte. Entende-se, nesse caso, que o termo qualidade se refere ao tipo de informação 

que a imagem combinada apresenta, que varia com o tipo de aplicação (FLUSSER, 

SROUBEK, e ZITOVÁ, 2007). 

Diversas aplicações que utilizam fusão de imagens de múltiplos sensores, em especial 

sensores nas regiões da luz visível e do infra-vermelho, estão presentes na área militar, na área 

médica, no resgate de vítimas de incêndios e desastres naturais, sensoriamento remoto, nas 

áreas de vigilância, bem como na área industrial, tais como a inspeção de peças e 

equipamentos. Tal tipo de fusão enfatiza a informação de cada faixa de frequência.  

O objetivo da fusão multi-temporal é identificar mudanças ocorridas na mesma cena 

capturada em diferentes instantes de tempo. Este tipo de fusão é muito utilizado nas imagens 

médicas para detectar eventuais mudanças de órgãos e tumores, além de ser aplicada na área 

de sensoriamento remoto para monitorar áreas de desmatamento. 

A fusão multi-foco almeja ter como resultado uma imagem em que todos os objetos 

estejam em foco. Os algoritmos identificam as regiões em foco e as combinam em uma única 

imagem. No caso de fusão multi-vistas, um conjunto de imagens da mesma cena capturadas 

de diferentes pontos de vista é combinado para se obter vistas virtuais (FLUSSER, 

SROUBEK e ZITOVÁ, 2007). Dessa forma, o resultado final apresenta a visão de um ponto 

de vista que fisicamente não existe (sem ter sido adquirido por uma câmera real). 
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Em geral, dados oriundos de regiões espectrais diferentes aumentam a quantidade (e a 

qualidade) de informação para o usuário final. Sempre que tais imagens forem combinadas de 

maneira adequada, a imagem combinada (resultante) pode se transformar em uma ferramenta 

importante que vai oferecer mais informações do que duas imagens isoladas em suas 

respectivas faixas de frequência. O processo de fusão de duas imagens pode ser relativamente 

simples, como a obtenção da média ponderada de ambas as imagens por exemplo. No entanto, 

o objetivo é extrair as informações “úteis” (relevantes para o tipo de aplicação) de cada uma 

das imagens, o que torna o processamento bem mais complicado. 

A análise da qualidade das imagens resultantes de algoritmos de fusão é necessária. No 

entanto, esta tarefa é dificultada pela impossibilidade de comparação, no caso de fusão de 

imagens de regiões espectrais diferentes, com as imagens originais, inviabilizando – na 

maioria das vezes - o uso de métricas totalmente referenciadas. Além disto, o uso de apenas 

um tipo de medida pode não ser eficiente para analisar a qualidade da imagem combinada 

(XYDEAS e PETROVIC, 2002), (WANG e BOVIK, 2002) e (SADJADI, 2005). Desta 

forma, a inspeção visual é fundamental para avaliar a qualidade das imagens geradas pelos 

diferentes métodos de fusão (SADJADI, 2005). 

Esta dissertação emprega diferentes técnicas de fusão de imagens, variando as medidas de 

informação relevantes nas faixas da luz visível e do infra-vermelho a fim de estipular uma 

combinação ótima de parâmetros de fusão entre imagens destas diferentes faixas de 

frequência.  

A segunda parte desta dissertação se destina à análise dos efeitos da compressão nas 

imagens fundidas e imagens fonte, utilizando métodos de avaliação objetivas e subjetivas. Os 

padrões JPEG-2000 (Joint Photographic Experts Group) (ISO/IEC 15444-1:2004) e 

H.264/AVC INTRA (ITU-T,ISO/IEC JTC1) foram utilizados na codificação das imagens 

fonte e fundida.  

1.1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: 

Capítulo 2: descreve os conceitos aplicados em fusão de imagens e compara técnicas 

existentes na literatura. 

Capítulo 3: apresentação dos conceitos de fusão multi-resolução de imagens, assim 

como das técnicas de fusão de imagens utilizadas nesta dissertação. 
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Capítulo 4: neste capítulo são apresentados e analisados os resultados provenientes das 

técnicas de fusão de imagens apresentadas no Capítulo 3. São mostrados os resultados com as 

métricas objetivas, bem como os resultados das análises subjetivas.  

Capítulo 5: neste capítulo são apresentados e analisados os resultados dos efeitos da 

codificação das imagens com os codificadores, H.264/AVC INTRA e JPEG-2000 em 

aplicações de fusão de imagens. 

Capitulo 6: são apresentadas as conclusões e as propostas para trabalhos futuros 
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2 FUSÃO DE IMAGENS 

A fusão de imagens pode ser amplamente definida como o processo de combinar 

informações de múltiplas imagens da mesma cena em uma única imagem. Esta deve 

apresentar um grau de “qualidade” que não pode ser obtido, isoladamente, por cada uma das 

imagens fonte. Entende-se, neste caso, que o termo qualidade se refere ao tipo de informação 

que a imagem combinada apresenta, que varia com o tipo de aplicação (FLUSSER, 

SROUBEK  e ZITOVÁ, 2007). 

A combinação dessas imagens envolve um enorme conjunto de parâmetros e campos do 

conhecimento, tais como a área de processamento de imagens, de sistemas ópticos, de 

sistemas mecânicos (montagem e alinhamento) e de sensores para os respectivos sistemas de 

aquisição de imagens, entre outras, com a finalidade de obter uma imagem sem artefatos.  

2.1 DESAFIOS DO PROCESSO DE FUSÃO DE IMAGENS 

Fusão significa em geral uma abordagem para a combinação de informações obtidas em 

vários domínios. Assim, o objetivo da fusão de imagens é integrar informações 

complementares e redundantes de várias imagens para criar uma imagem fundida que é mais 

adequada para percepção humana. Utilizando a imagem fundida espera-se aumentar o 

desempenho de tarefas de processamentos subseqüentes. Integrando informações, a fusão de 

imagens pode reduzir a dimensionalidade. Isto resulta em um bom armazenamento e uma 

rápida interpretação da saída. Usando informações redundantes, a fusão de imagens pode 

melhorar a precisão bem como a confiabilidade, e pelo uso das informações complementares, 

a fusão de imagens pode melhorar a capacidade de interpretação com as respectivas tarefas 

subseqüentes. Isso conduz a dados mais precisos, crescendo a utilidade e robustez do sistema 

(POHL E GENDEREN, 1998). 

Atualmente, vários tipos de sensores têm sido projetados e amplamente usados em 

indústrias. Entretanto, devido ao limitado recurso de materiais, tais sensores podem ser 

projetados para serem sensíveis apenas a certos sinais (LIU E BLUM, 2006). Por exemplo, 

câmeras CCD (Charge Coupled Device) podem ser projetadas apenas para coletar sinais na 

região da luz visível, sensores na região do infra-vermelho (IR - infrared) podem ter como 
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finalidade primária a medição de temperaturas, sensores de indução eletromagnética para 

detecção de materiais metálicos e assim por diante.  

Em alguns casos, algumas ambigüidades serão causadas quando é usado somente um tipo 

de sensor para perceber o mundo real. Além de superar problemas de ambigüidade, a fusão 

pode trazer outros benefícios para as aplicações que utilizam tal método. Em resumo as 

vantagens de empregar a metodologia de fusão conduzem a vários aspectos, tais como (POHL 

E GENDEREN, 1998): 

1. Destaca todos os pontos de interesse de várias imagens em uma única, sem 

precisar de algum pré-processamento nas fontes de entrada; 

2. Reduz incertezas; 

3. Reduz custo (podendo alcançar o objetivo usando simples sensores em vez de 

fabricar dispositivos mais complicados e com custos maiores); 

4. Maior confiabilidade do sistema; 

5. Melhora o desempenho do sistema; 

6. Representação compacta das informações; 

7. Melhora a sensibilidade espacial. 

Claramente, uma escolha de qual informação é “relevante” deve ser feita. O 

conhecimento sobre os dados de entrada e sobre a aplicação possui um papel crucial. 

Entretanto, uma abordagem de fusão que é independente das modalidades das entradas e 

produz uma imagem fundida que aparece “natural” para um interpretador humano, é 

altamente desejável. 

Considerando os objetivos e aplicações da fusão de imagens, algumas exigências podem 

ser estabelecidas nos algoritmos de fusão (ROCKINGER, 1996): 

 Não deve descartar qualquer informação relevante contida em qualquer imagem 

de entrada; 

 Não deve introduzir qualquer artefato ou inconsistência que possam distrair ou 

enganar um observador humano ou algum subseqüente passo no processamento 

da imagem; 

 Deve ser confiável, robusto e, tanto quanto possível, tolerante a imperfeições tais 

como ruído e imagens com distorções causadas no processo de registro de 

imagens (misregistration). 

 Os requisitos citados acima são geralmente muito difíceis de conseguir e ainda mais 

difíceis de avaliar. O problema de avaliação dos métodos de fusão de imagens reside na 
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variedade de aplicações e nas exigências estabelecidas. 

Para ilustrar alguns desafios no desenvolvimento de um algoritmo de fusão, considere as 

imagens fonte da FIG. 2.1 descrevendo a mesma cena. Enquanto na imagem visível da FIG. 

2.1(a) é difícil saber se existe uma pessoa na cena, esta é claramente detectada na imagem 

infra-vermelha (IR) da FIG. 2.1 (b). Em contraste, detalhes da casa, das folhagens e da cerca 

são bem definidos na imagem visível e aparecem como um “borrão” na imagem IR. Portanto, 

é possível verificar que alguns pontos de interesse das imagens aparecem em uma fonte, mas 

não na outra. Outro ponto a ser observado é a existência de vários objetos e regiões comuns 

nas duas imagens, mas com contraste oposto.  Assim, o problema básico da fusão de imagens 

é determinar o melhor procedimento para combinar as múltiplas imagens de entrada. Ou seja, 

determinar quais características “úteis” em cada região espectral (POHL E GENDEREN, 

1998). 

Por qualquer meio, uma exaustiva lista de problemas pode aparecer. Assim, é importante 

estar ciente das dificuldades inerentes presentes em qualquer tarefa de análise e aquisição de 

imagens, como: presença de ruído, calibração do sensor ou limitação do hardware, para citar 

alguns. 

(a)               (b) 

FIG. 2.1:  (a) Imagem Visível; (b) Imagem Infravermelha. (IMAGEFUSION, 2010). 

2.2 APLICAÇÕES  

A fusão de imagens é amplamente reconhecida como uma valiosa ferramenta para 

melhorar o desempenho geral de sistemas em áreas de aplicações com base em imagens tais 

como vigilância de defesa, sensoriamento remoto, imagens médicas e visão computacional. A 

seguir, alguns campos de aplicação: 
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-  Defesa Nacional 

Historicamente, a Defesa Nacional parece ser a primeira área de aplicação para fusão de 

imagem. Ela cobre subáreas tais como detecção, identificação e monitoramento de alvos 

(BASTIERE, 1998), (BORGHYS, VERLINDE, PERNEEL E ACHEROY, 1998) e 

(SWORDER, BOYD E CLAPP, 1997), detecção de minas (MCMICHAEL, 1996) E 

(MILISAVLJEVIĆ E ACHEROY, 1999), avaliação de situação tática (RYAN E TINKLER, 

1995) e (TOET, IJSPEERT, WAXMAN E AGUILAR, 1997) e identificação de pessoas 

(MIRHOSSEINI, HONG, KIN E TUAN, 1998). 

- Geociência  

Esse campo concentra o estudo da Terra por satélite e imagens aéreas (sensoriamento 

remoto) (POHL E GENDEREN, 1998) E (RANCHIN E WALD, 1993). O principal problema é 

a interpretação e a classificação das imagens. A fusão de imagens de múltiplos sensores 

permite a detecção de estradas, aeroportos, áreas montanhosas, etc. (COULOIGNER, 

RANCHIN, VALTONEN E WALD, 1998), (LECKIE, 1990) e (TOUTIN, 1998). Em 

aplicações de sensoriamento remoto, muitas vezes há uma diferença na resolução espacial ou 

na largura de onda entre as imagens produzidas por diferentes sensores (COSTANTINI, 

FARINA E ZIRILLI, 1997) e (RANCHIN E WALD, 2000).  

- Imagens Médicas 

A fusão de imagens multimodal pode ser muito útil para aplicações clínicas, tais como 

diagnósticos, modelagem do corpo humano ou planejamento do tratamento (HILL, 

EDWARDS E HAWKES, 1994) e (MATSOPOULOS E MARSHALL, 1995). 

-  Engenharia Robótica e Industrial 

Aqui, a fusão é geralmente usada para identificar o ambiente em que o robô ou sistema 

inteligente monitora (ABIDI E GONZALEZ, 1992). É também empregada para navegação a 

fim de evitar colisões e acompanhar a trajetória (KAM, ZHU E KALATA, 1997) E (MURPHY, 

1998). A Fusão de imagens é também empregada na indústria, por exemplo, para o 

monitoramento de fábricas ou linha de produção (LOU E LIN, 1997), ou para inspeção de 

defeito e qualidade de produtos (REED E HUTCHINSON, 1996).  
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2.3 TIPOS DE FUSÃO DE IMAGENS 

2.3.1 FUSÃO MULTI-VISTAS  

Na fusão multi-vistas, um conjunto de imagens da mesma cena capturadas de diferentes 

pontos de vista é combinado para se obter vistas virtuais (FLUSSER, SROUBEK e ZITOVÁ, 

2007). Dessa forma, o resultado final apresenta a visão de um ponto de vista que fisicamente 

não existe (sem ter sido adquirido por uma câmera real) (FIG. 2.2). 

                         (a)                                            (b)                                             (c) 

FIG. 2.2:  Fusão Multi-Vistas (a) Vista esquerda, (b) Vista Direita, (c) Vista Intermediária 

(PAGLIARI). 

2.3.2 FUSÃO MULTI-FOCOS  

A fusão multi-focos almeja ter como resultado uma imagem em que todos os objetos 

estejam em foco. Os algoritmos identificam as regiões em foco e as combinam em uma única 

imagem. A FIG. 2.3 apresenta os resultados da fusão de imagens de uma cena adquiridas 

repetidamente com várias distâncias focais.   
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(a)                                   (b)                                    (c) 

FIG. 2.3:  Fusão Multi-Focos (a) Índio como ponto focal, (b) Background como ponto focal, 

(c) Imagem Fundida (FLUSSER, SROUBEK e ZITOVÁ, 2007). 

Um caso particular da fusão multi-focos é a fusão para restauração de imagens no qual 

duas ou mais imagens da mesma cena e modalidade (ou seja, capturadas por um mesmo 

sensor), seja borrada ou ruidosa, podem conduzir a uma imagem não borrada e sem ruído 

(FIG. 2.4). Esta abordagem pode ser estendida para fusão super-resolução, quando as imagens 

de entrada borradas de baixa resolução espacial são fundidas para fornecer uma imagem de 

alta resolução espacial (FLUSSER, SROUBEK e ZITOVÁ, 2007). 

(a)         (b) 

(c) 

FIG. 2.4:  Fusão Multi-Focos (a) Imagem A, (b) Imagem B, (c) Imagem Fundida (FLUSSER, 

SROUBEK e ZITOVÁ, 2007).  
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2.3.3  FUSÃO MULTI-TEMPORAL  

Fusão de imagens de uma cena adquiridas em vários momentos (FIG. 2.5). A abordagem 

multi-temporal pode ter dois objetivos diferentes. Imagens da mesma cena são adquiridas em 

tempos diferentes para encontrar e avaliar mudanças na cena ou para obter uma imagem 

menos degradada da cena. O primeiro objetivo é comum em imagens médicas, especialmente 

na detecção de eventuais mudanças nos órgãos internos e evolução de tumores, e no 

sensoriamento remoto para monitoramento de exploração de terras e florestas. O período de 

aquisição é geralmente meses ou anos. No caso de aplicações em sensoriamento remoto, são 

necessárias várias aquisições de imagens em intervalos de tempos pequenos, tipicamente na 

escala de segundos, e possivelmente em diferentes condições (FLUSSER, SROUBEK e 

ZITOVÁ, 2007).  

(a)                             (b)                              (c) 

FIG. 2.5:  Fusão Multi-Temporal (a) Imagem adquirida no tempo X, (b) Imagem adquirida no 

tempo X+Y, (c) Imagem Fundida (FLUSSER, SROUBEK e ZITOVÁ, 2007). 

2.3.4 FUSÃO MULTI-MODAL (FUSÃO MULTI-SENSORIAL) 

Fusão de imagens da mesma cena capturadas por diferentes sensores (e.g. visível e 

infravermelho (FIG. 2.6), CT (Computed Tomography) e NMR (Nuclear Magnetic 

Resonance), ou imagens de satélites pancromáticas e multi-espectrais.  

Em sensoriamento remoto e na astronomia, a fusão multi-sensorial é usada para alcançar 

altas resoluções espaciais e espectrais pela combinação de imagens obtidas por dois sensores, 

um com alta resolução espacial e outro com alta resolução espectral. Numerosas aplicações 

têm aparecido em imagens médicas na avaliação simultânea das imagens CT, MRI (Magnetic 

Resonance Imaging) e/ou PET (Positron Emission Tomography).  
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Diversas aplicações que utilizam a fusão multi-sensorial com imagens nas regiões da luz 

visível e do infra-vermelho (APÊNDICE 1) estão presentes na área militar, no resgate de 

vítimas de incêndios e desastres naturais, sensoriamento remoto, bem como nas áreas de 

vigilância. Este tipo de fusão enfatiza a informação de cada faixa de frequência. O 

desenvolvimento de algoritmos de fusão de imagens a partir de diferentes tipos de sensores 

também é importante para aplicações na indústria, tais como inspeção de peças e 

equipamentos. Em particular nos casos em que um só tipo de sensor não consegue exibir 

todas as informações desejáveis para a correta inspeção do objeto. 

A FIG. 2.6 mostra um exemplo de fusão multi-sensorial de uma imagem visível e de 

ondas milimétricas (94 GHz millimeter-wave - MMW). A imagem visível fornece o contorno 

e a aparência das pessoas enquanto a imagem MMW revela a existência de uma arma. A partir 

da imagem fundida, existem indícios consideráveis para suspeitar que a pessoa do lado direito 

tenha uma arma escondida sob a roupa. Esta imagem fundida pode ser muito útil para um 

policial, por exemplo, que deve responder prontamente (LIU E BLUM, 2006).  

(a)                                    (b)                                     (c) 

FIG. 2.6:  Fusão Multi-Modal (a) Imagem Visível, (b) Imagem Infravermelha, (c) Imagem 

Fundida (LIU E BLUM, 2006). 

2.4 VANTAGENS DA FUSÃO MULTI-SENSORIAL DE IMAGENS 

Os sensores são dispositivos capazes de detectar propriedades físicas do meio ambiente e 

mapeá-las em uma medida quantitativa de uma maneira coerente. É possível obter várias 

imagens da mesma cena fornecendo informações diferentes; isso ocorre porque cada imagem 

foi capturada por um tipo de sensor. Os sensores são basicamente a fonte de todas as imagens 

de entrada nos sistemas de fusão de imagens (FOWLER e SCHMALZEL, 2004). Em muitos 

casos, um único sensor não é suficiente para fornecer uma percepção exata da cena. Nesse 



25 
 

sentido, tem surgido crescente interesse no uso de diferentes tipos de sensores para aumentar a 

eficiência de máquinas e sistemas inteligentes, tornando a fusão multi-sensorial de imagens 

uma área de intensa pesquisa nos últimos anos (VARSHNEY, 1997), (HALL, 1992), 

(LLINAS e WALTS, 1990), (ABIDI e GONZALEZ, 1992) e (CLARK e YUILLE, 1990). Tal 

conceito refere-se à combinação de diferentes fontes de informação em um único formato de 

representação.  

As vantagens de integrar dados de múltiplos sensores incluem (ABIDI e GONZALEZ, 

1992): 

 A redundância das informações fornecidas por um grupo de sensores pode 

diminuir as incertezas globais e aumentar sua precisão; 

 As informações complementares de diversos sensores permitem que pontos de 

interesse na cena providos por um único sensor, sejam destacados na imagem 

fundida; 

 Um conjunto de sensores é capaz de disponibilizar mais informações no tempo 

que um único sensor. 

Os sensores utilizados para a fusão de imagens precisam estar rigorosamente alinhados, 

de modo que as imagens obtidas estejam no mesmo registro espacial. Isso pode ser alcançado 

por meio da localização dos sensores sobre uma mesma plataforma física e, em seguida 

usando um sistema de lentes ópticas para aproximadamente registrar as imagens para um 

ponto de vista pré-especificado. Uma boa calibração dos sensores é importante quando 

precisamos definir relações entre coordenadas 3D e 2D, esse processo facilita tarefas de 

processamentos posteriores nas imagens.  

A calibração consiste em determinar os parâmetros geométricos e ópticos da câmera a 

partir de   pares de pontos correspondentes entre a cena e a imagem. Esses parâmetros são 

denominados (SHAH e AGGARWAL, 2006) E (DE LA ESCALERA E ARMINGOL, 2010): 

-  Intrínsecos: distorção das lentes, distância focal, etc. 

- Extrínsecos: posição da câmera, orientação da câmera em relação a um sistema de 

coordenadas reais.  

A captura das imagens através de vários tipos de sensores resulta em dados com 

diferentes comprimentos de onda e, conseqüentemente, diferentes resoluções espaciais, faixas 

dinâmicas e campos de vista (field-of-view, FOV). Quando essa captura é realizada via dois 

eixos ópticos, o afastamento entre estes em conjunto com a distância dos objetos da cena 

devem ser tais, que as imagens obtidas apresentem apenas pequenas áreas de oclusão. Na 
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fusão multi-sensorial de imagens faz-se necessária a captura de cenas com características de 

interesse para o processo de fusão de imagens, tais como objetos que sejam captados por uma 

região espectral e não pela outra, por estarem ocultos por outros elementos tais como tecidos, 

cortinas de fumaça, ou por quaisquer condições de baixa visibilidade, como níveis variados de 

iluminação, além da geração de cenas com objetos que sejam visíveis em ambas as faixas de 

freqüência. Em vista disso, vários fatores influenciam o sucesso do processo de fusão de 

imagens oriundas de duas ou mais regiões espectrais diferentes, de modo que uma base de 

dados que apresente boa qualidade das imagens nas duas regiões deve ser tal que permita, 

com poucas correções, aplicar algoritmos de fusão de imagens. 

Por fim, as características mecânicas de montagem do(s) equipamento(s) de captura, dos 

sensores, das lentes e de outras etapas do processamento dos sinais são de fundamental 

importância para obtermos imagens perfeitamente registradas e sem artefatos.  

2.5 REGISTRO DE IMAGENS (Image Registration) 

Um dos primeiros passos da fusão de imagens capturadas por mais de um sensor é o 

processo de registro (registration). Ou seja, o mapeamento das imagens em um único sistema 

de coordenadas. Limitando a captura a dois sensores, quando dois conjuntos de dados, no 

caso pixels, são amostrados em perspectivas diferentes, diz-se que encontram-se em sistemas 

de coordenadas diferentes (ZITOVA E FLUSSER, 2003). O processo de registro é o processo 

de se transformar os dois conjuntos de pixels em apenas um sistema de coordenadas. E, tal 

processo torna-se ainda mais difícil quando as imagens pertencem a diferentes regiões 

espectrais, uma vez que o processo de registro necessita identificar os pontos homólogos 

(correspondentes) nas duas imagens. Este processo de casamento (matching) já é bastante 

complexo quando ambas as imagens pertencem à mesma faixa de frequência (ZITOVA E 

FLUSSER, 2003). Tal processamento é fundamental para que a fusão das imagens seja bem 

sucedida. Notar que somente depois de ter sido realizado o casamento (estabelecimento das 

correspondências espaciais) é que se pode garantir que as informações dos diferentes sensores 

estão espacialmente alinhadas e podem ser combinadas. Caso contrário, o algoritmo pode 

combinar áreas diferentes da imagem. 

Na maioria das pesquisas de fusão de imagens, supõe-se que as imagens fonte estão 

perfeitamente alinhadas. Na verdade, isso é difícil de conseguir em diversas situações 

práticas. As imagens a serem fundidas podem estar deslocadas, inclinadas, escalonadas, entre 
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outras transformações geométricas, umas com as outras.  

Existem dois tipos gerais de diferenças entre as imagens a serem registradas. O primeiro 

tipo é devido a alterações na aquisição, o que causa um desalinhamento espacial nas imagens. 

No segundo tipo, a diferença não pode ser modelada por uma transformação espacial somente. 

As diferenças que não são devidas aos deslocamentos espaciais podem ser atribuídas aos 

fatores como mudanças de iluminação, utilização de diferentes tipos de sensores, utilização de 

sensores semelhantes, mas com parâmetros diferentes, movimentos de objetos, ou mudanças 

de cena. Essas diferenças não serão removidas pelos algoritmos de registro de imagem, 

tornando o processo mais difícil, pois já não existirá uma correspondência exata entre as duas 

imagens, mesmo após a transformação espacial. Análises mais detalhadas de registro de 

imagens são encontradas em (ZITOVA E FLUSSER, 2003), (BROWN, 1992) e (LI, 

MANJUNATH e MITRA, 1995).  

Neste trabalho, todas as imagens fontes foram consideradas como “registradas”.  

2.6 TÉCNICAS DE FUSÃO DE IMAGENS 

O processo de fusão de imagens pode ser realizado em diferentes níveis de representação 

da informação, classificada em ordem crescente de abstração: pixel-a-pixel, a região-a-região 

e com base na decisão (POHL E GENDEREN, 1998), embora possam existir diferentes 

combinações entre eles.  

A fusão de imagens pixel-a-pixel (pixel level) equivale à integração das informações em 

“baixo nível”, na maioria dos casos utilizando o nível de intensidade do pixel (ROCKINGER, 

1996). Como cada dado é processado um a um (pixel-a-pixel), o método é classificado como 

sendo pixel-a-pixel. Esse processo gera uma imagem fundida em que cada pixel é 

determinado a partir de um conjunto de pixels provenientes das várias fontes de entrada.  

A fusão de imagens a região-a-região (region level) requer a extração de pontos de 

interesse (feature points) contidos em várias fontes de entrada (DASARATHY, 1997). 

POSTERIORMENTE, POR MEIO DE TÉCNICAS DE SEGMENTAÇÃO, CADA IMAGEM FONTE É DIVIDIDA 

EM REGIÕES. A fusão é realizada com base nessas regiões. 

Na fusão com base na decisão (decision level), as imagens são processadas 

individualmente para extração e classificação de informação (DASARATHY, 1994) E (JEON E 

LANDGREBE, 1999). Um método com base na decisão pode utilizar diferentes operadores 

em uma mesma imagem para obter uma classificação precisa da informação de interesse. 
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Outra estratégia seria usar duas imagens com informações complementares (ou seja, obtidas 

de sensores diferentes) e classificá-las separadamente produzindo um “mapa de 

classificação”. Em seguida, regras de decisão de acordo com o objetivo da aplicação são 

usadas para obter a imagem fundida. 

A escolha do nível apropriado (pixel, região, e decisão) depende de diversos fatores tais 

como características dos sensores de aquisição, a aplicação específica e as ferramentas 

disponíveis. Ao mesmo tempo, a escolha do nível de fusão determina o pré-processamento 

que será exigido (POHL E GENDEREN, 1998).  

Atualmente, a maioria das aplicações em fusão de imagens emprega métodos com base 

em pixels. A vantagem da fusão pixel-a-pixel é que as imagens usadas contêm a informação 

original e os algoritmos são mais fáceis de se implementar. Um passo importante de pré-

processamento nos métodos de fusão pixel-a-pixel é o registro das imagens (ZITOVA E 

FLUSSER, 2003) assegurando que os dados em cada fonte referem-se à mesma estrutura 

física. Existem várias técnicas para fusão de imagens, mesmo para o que se considera pixel-a-

pixel (POHL E GENDEREN, 1998). A seleção apropriada depende fortemente do tipo da 

aplicação. Desta forma, torna-se inviável o projeto de apenas um método que englobe 

simultaneamente todas as tarefas de fusão de imagem. Toda técnica deve levar em conta não 

somente o propósito da fusão e as características individuais dos sensores, mas também as 

condições específicas da imagem, geometria do processo de aquisição, presença de ruído, 

precisão e aplicações que são dependentes das propriedades dos dados da fonte.  

A seguir são descritas as técnicas de fusão pixel-a-pixel mais usadas. As imagens que 

serão combinadas são denominadas imagens fonte e a imagem resultante da fusão como 

imagem fundida ou imagem combinada. 

2.6.1. TÉCNICAS LINEARES 

Combinação Ponderada 

Uma simples abordagem para fusão consiste em sintetizar a imagem fundida pela 

combinação ponderada dos pixels das imagens fonte. Um exemplo dessa fusão de imagens é 

dado pela FIG. 2.7. A FIG. 2.7(a) mostra a cena na região da luz visível, a FIG. 2.7(b) exibe a 

mesma cena na região do infra-vermelho (IR), e a FIG. 2.7(c) mostra o resultado da 

combinação linear das duas. Nota-se que o homem, antes escondido pela vegetação na FIG. 

2.7 (a), aparece na FIG. 2.7(c). O mesmo ocorre com detalhes antes não visíveis na FIG. 
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2.7(b), como parte do telhado da casa e a cerca que passam a estarem presentes da FIG. 

2.7(c). Ou seja, as informações ditas “relevantes” aparecem na imagem combinada. No 

entanto, a imagem do homem, antes representada com um nível de cinza mais claro, aparece 

em um tom mais escuro após o processo de fusão. A imagem fundida apresenta um baixo 

nível de contraste global. Neste caso, ainda é possível perceber que existe uma pessoa na 

cena. Mas, dependendo da imagem, um método de fusão tão simples pode não produzir bons 

resultados. 

Um dos problemas da fusão de imagens é o processo de seleção dos pontos relevantes 

(que dependem do tipo de aplicação) das imagens originais e a sua representação em apenas 

uma única imagem. Tais algoritmos têm como objetivo criar uma imagem que contenha as 

informações relevantes de cada imagem fonte, na medida do possível, sem introduzir 

artefatos.  

 

   

(a)         (b) 

(c) 

FIG. 2.7: UN CAMP, frame 16 (IMAGEFUSION, 2010) (a) visível; (b) infra-vermelha; (c) 

resultado da fusão. 
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A combinação linear ponderada, representada em (2.1), é de fácil implementação e rápida 

execução: 

 

F(x, y) =    A(x, y) +    B(x, y)             (2.1) 

 

onde F(x,y) é a imagem combinada,    e    são escalares e A(x,y) e B(x,y) são as 

intensidades dos pixels nas coordenadas (x,y).  

No entanto, apesar da vantagem de baixa complexidade computacional, as imagens 

resultantes do processo de fusão por meio da combinação linear ponderada apresentam de 

uma forma geral, baixo contraste e baixo nível de detalhes (FIG. 2.7(c)). Estes problemas 

podem ser reduzidos a partir de uma seleção “ótima” dos pesos    e   , usando a técnica 

denominada PCA (Principal Component Analysis) (RICHARDS, 1984). Esta técnica 

determina, usando a matriz de covariância das imagens fonte, os valores dos pesos de forma a 

maximizar a variância do valor da intensidade na imagem fundida. O método usa como 

medida de relevância (ou de interesse) a variância global, sempre estipulando um peso maior 

para a imagem fonte que apresenta a variância mais alta. Este fator deixa o método suscetível 

a ruído, a “dead pixels” (ocorrência muito comum em sensores na região do infra-vermelho), 

e a outros artefatos indesejáveis que aumentam a variância total da imagem fonte. 

Um procedimento semelhante é a combinação linear de todas as entradas em uma pré- 

escolha de cores (por exemplo, RGB ou HSV), levando a uma fusão no espaço de cores. A 

fusão de imagens pelas transformações de cores tem a vantagem de possibilitar a 

representação dos dados em diferentes canais de cor. A simples técnica é mapear os dados de 

um sensor em um canal particular de cor. Várias combinações de bandas e espaços de cor 

podem ser aplicadas (TOET E WALRAVEN, 1996) E (WAXMAN ET. AL., 1997). O desafio é 

gerar uma significativa e colorida imagem fundida. Além disso, mapeamentos pseudo-

coloridos podem ajudar a identificar detalhes específicos dos sensores nas imagens fundidas. 

Isto é, a cor pode ser usada para identificar qual sensor gerou os pontos de interesse que 

aparecem na imagem fundida (TOET E WALRAVEN, 1996). Os benefícios da imagem 

pseudo-colorida em relação a imagens monocromáticas e não-fundidas nas tarefas tais como 

detecção e localização de alvos têm sido estudadas em (TOET E FRANKEN, 2003). 

Variações dessa técnica e de outras combinações aritméticas de sinais podem ser 

encontradas na literatura (BÉTHUNE, MULLER E BINARD, 1997) E (LALLIER, 1999).  
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2.6.2. TÉCNICAS NÃO LINEARES 

Métodos de otimização 

Este método é fundamentado em um modelo a priori da cena real e as tarefas de fusão são 

tratadas como um problema de otimização. Em otimização Bayesiana, por exemplo, o 

objetivo é maximizar a probabilidade a posteriori da imagem fundida com base nas imagens 

fonte. Alguns exemplos de métodos de fusão probabilísticos podem ser encontrados em 

(JEON E LANDGREBE, 1999) E (SHARMA E PAVEL, 1996).  

 

Métodos inspirados na Biologia 

Um dos sistemas mais famosos de fusão em um organismo vivo é o sistema visual de 

cascavéis (NEWMAN E HARTLINE, 1982). Essas cobras possuem órgãos que são sensíveis à 

radiação térmica. Os sinais IR fornecidos por esses órgãos são combinados por neurônios 

bimodais com a informação visível obtida dos olhos. Inspirados por tal sistema, vários 

pesquisadores têm usado redes neurais para modelos de fusão de imagens multi-sensoriais 

(FECHNER E GODLEWSKI, 1995) E (WAXMAN ET. AL., 1997). 

Outro método de fusão inspirado na biologia é a abordagem com base em decomposições 

multi-resolução (MR) (AKERMAN, 1992), (BURT E KOLCZYNSKI, 1993), (CHIPMAN E 

ORR, 1995), (LI, MANJUNATH E MITRA, 1995), (TOET, 1990) E (ZHANG E BLUM, 1999). 

A estratégia básica de um método de fusão MR genérico (FIG. 2.8) é usar regras específicas 

de fusão para construir uma representação MR fundida das representações MR de diferentes 

fontes de entrada. A imagem fundida é então obtida pela realização do processo inverso da 

decomposição.  

            

 

 

 

 

FIG. 2.8:  Método de Fusão Multi-Resolução Genérico 

Os métodos de multi-resolução são de alta complexidade computacional e tendem a 

apresentar variações locais de contraste (bordas) nas diferentes resoluções e orientações. Este 
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tipo de algoritmo produz imagens com contraste elevado, com as bordas preservadas e 

apresentando mais informações relevantes de ambas as imagens fonte. Como o Sistema Visual 

Humano (SVH) é sensível a variações locais de contraste (bordas), que representam transições 

rápidas na imagem e, em geral, delimitam os objetos, um método de fusão que use a 

informação de bordas é bastante desejável. Os métodos de fusão que usam algoritmos de 

multi-resolução permitem que pontos característicos das imagens sejam tratados em diferentes 

escalas e orientações. Além disto, nas bordas os valores dos coeficientes (e.g. da wavelet) são, 

em geral, elevados. 

A transformada wavelet introduzida por Mallat (MALLAT, 1989), é uma ferramenta de 

análise que fornece uma decomposição multi-resolução de uma imagem em bases de funções 

em uma representação não redundante da imagem. Essas bases são chamadas wavelets, e são 

funções geradas de uma única função chamada wavelet mãe pelas operações de dilatação e 

translação. Os métodos de multi-resolução, em particular os que usam a transformada wavelet 

são os que produzem os melhores resultados no processo de fusão de imagens (GHANTOUS, 

GHOSH e BAYOUMI, 2008), e são os métodos explorados nesta dissertação. 

2.6.3. COMPARAÇÃO DE ALGUMAS TÉCNICAS DE FUSÃO DE IMAGENS 

 Para analisar o resultado de algumas técnicas citadas acima, utilizamos o toolbox de 

fusão de imagens FUSETOOL (METAPIX, 2010) que compreende um conjunto de 

programas escritos na linguagem MATLAB para fusão, pixel-a-pixel, de imagens em escala 

de cinza espacialmente registradas. A FIG. 2.9 mostra as imagens fonte utilizadas nos 

processos de fusão. Essas imagens foram geradas pela Octec Ltda (http://defense.ge-

ip.com/products/family/applied-image-processing), e mostram homens e construções nas 

regiões do visível (FIG 2.9(a)) e do infra-vermelho (FIG 2.9(b)). O sensor da segunda 

imagem exibe duas pessoas se deslocando em direção às casas FIG 2.9(b), o que não acontece 

na FIG 2.9(a) devido à cortina de fumaça.  

 

http://defense.ge-ip.com/products/family/applied-image-processing
http://defense.ge-ip.com/products/family/applied-image-processing
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(a)          (b) 

FIG. 2.9:  Frame 21, (a) Imagem na região da luz visível Octec e (b) Imagem na região do 

infra-vermelho Octec. (IMAGEFUSION, 2010). 

 A imagem fundida da FIG. 2.10 mostra a técnica linear de fusão de imagem mais 

simples em que cada pixel da imagem fundida é dado pela média dos pixels das imagens 

fonte. 

 

FIG. 2.10:  Imagem Fundida obtida pela média dos pixels das imagens de entrada. 

 Outro método utilizado nas técnicas lineares é o de Análise de Componentes 

Principais (PCA) (RICHARDS, 1984), resultando na imagem fundida da FIG. 2.11. 
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FIG. 2.11:  Imagem Fundida utilizando o método PCA. 

 Pode-se analisar que apesar da baixa complexidade computacional a imagem fundida 

através das técnicas lineares sofre com a perda de contraste como observado na FIG. 2.10 em 

comparação com as imagens de origem da FIG. 2.9, além da atenuação de pontos de interesse, 

como o homem da imagem IR, que é quase imperceptível na imagem da FIG. 2.10 e não 

aparece na FIG. 2.11, em que a imagem fundida é semelhante à imagem visível. 

 Um exemplo das técnicas não lineares utilizando a fusão multi-resolução é mostrado 

na FIG. 2.12. 

 

FIG. 2.12:  Imagem Fundida através de métodos Multi-resolução. 

É possível observar a diferença do resultado comparado aos métodos lineares, a fusão 

multi-resolução mantém os pontos de interesse das imagens fonte tais como o homem e 

bordas da imagem sem muitas perdas de contraste local.  
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2.7 CONCLUSÕES 

Dados multi-sensorias freqüentemente apresentam informações complementares sobre 

uma determinada cena; assim, a fusão multi-sensorial de imagens proporciona um método 

eficaz para análise desses dados. Nesta dissertação é adotado tal tipo de fusão, devido aos 

dados de entrada disponíveis terem sido obtidos por sensores que trabalham em diferentes 

regiões espectrais. 

Neste capítulo foram apresentadas algumas aplicações de fusão de imagens, os tipos de 

fusão mais conhecidos, e os desafios para os métodos de fusão. Um dos problemas da fusão 

de imagens é o processo de seleção dos pontos relevantes (que dependem do tipo de 

aplicação) das imagens originais (ou imagens fonte) e a sua representação em uma única 

imagem. Tais algoritmos têm como objetivo criar uma imagem que contenha as informações 

relevantes de cada imagem fonte, na medida do possível, sem introduzir artefatos.  

Os resultados dos algoritmos de fusão que utilizam os métodos multi-resolução superam 

as limitações dos que empregam os métodos lineares.  Assim, devido às vantagens 

comparadas a outros métodos (GHANTOUS, GHOSH e BAYOUMI, 2008), será adotada 

nesta dissertação os métodos MR para representar as imagens de entrada (visíveis e infra-

vermelhas) e posteriormente combiná-las por meio de técnicas de fusão de imagens. A seguir 

são apresentados alguns métodos de fusão de imagens, incluindo os utilizados nas simulações 

realizadas nesta dissertação. 
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3 FUSÃO MULTI-RESOLUÇÃO DE IMAGENS 

3.1 REPRESENTAÇÃO MULTI-RESOLUÇÃO (MR) DA IMAGEM 

Estudos mostram que o Sistema Visual Humano (SVH) contém “canais sintonizados” em 

um conjunto de frequências espaciais e orientações (detalhes verticais, horizontais, etc.). Uma 

cena pode conter objetos de vários tamanhos, por sua vez apresentando pontos de interesse 

(detalhes) de diferentes tamanhos. Além disso, os objetos podem estar localizados a distâncias 

distintas do observador. Assim, qualquer método de fusão de imagens que seja aplicado a 

apenas uma escala (espacial) pode estar “perdendo” informações contidas em outras escalas. 

O método piramidal representa as informações localizadas no espaço (diferentes escalas) e na 

frequência. O esquema da imagem piramidal consiste em uma série de cópias filtradas por 

filtros passa-baixas e passa-altas da mesma imagem em diferentes escalas (SADJADI, 2005).  

A representação multi-resolução de sinais foi primeiro estudado por Rosenfeld 

(ROSENFELD e THURSTON, 1971), Witkin (WITKIN e TENENBAUM, 1983), e outros. 

Pesquisadores tais como Marr (MARR, 1982), Burt e Adelson ( BURT e ADELSON, 1983), e 

Linderberg ( LINDEBERG, 1994) estabeleceram que a informação multi-escala poderia ser 

útil em várias aplicações de processamento de imagens. Mais recentemente, a teoria de 

wavelets surgiu como uma valiosa ferramenta matemática utilizada para representações multi-

resolução de sinais. Ao mesmo tempo, várias abordagens de fusão de imagens com base em 

representações multi-resolução começaram a surgir e receber maior atenção. A maioria dessas 

abordagens é com base na combinação das decomposições multi-resolução (MRD‟s) das 

imagens fonte.  

Os métodos de fusão baseados na MRD (Decomposição multi-resolução) fornecem um 

desempenho muito melhor quando comparados a outros métodos mais simples, como 

analisado no Capítulo 2. Sua eficácia pode ser devida aos seguintes fatores: 

 O Sistema Visual Humano é principalmente sensível a mudanças de contraste 

local, isto é, bordas (TOET, VAN RUYVEN e VALETON, 1989). Assim, as 

mudanças rápidas de contraste contêm informações extremamente úteis para o 

observador humano.  

 A MRD fornece informações sobre a magnitude das mudanças rápidas de 
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contraste da imagem. A MRD fornece localização no domínio espacial e no 

domínio da frequência. 

Os dois métodos usados nesta dissertação para análise e representação das imagens fonte 

foram a Transformada Wavelet Discreta (DWT) (MALLAT, 1989) e a Transformada Wavelet 

Complexa de Árvore Dupla (DT-CWT) (KINGSBURY, 2000). 

 

3.1.1. TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA 

 

A maioria das ferramentas convencionais de análise de sinais usa a Transformada de 

Fourier (FT), que é considerada uma poderosa ferramenta de análise espectral. No entanto, 

existem alguns casos onde a solução por meio da transformada de Fourier torna-se 

inadequada, como a análise tempo-frequência de sinais. Tal transformada sacrifica a 

localização num domínio para garantir o domínio complementar, ao contrário da transformada 

wavelet de uma função (sinal) que capta a informação da localização tempo-frequência do 

sinal. 

A Transformada Wavelet introduzida por Mallat (MALLAT, 1989), (VETTERLI e 

HERLEY, 1992) e (DAUBECHIES, 1988), é uma ferramenta de análise de sinais que fornece 

uma decomposição multi-resolução em bases de funções. Essas bases são chamadas wavelets, 

e elas são funções geradas pelas expansões, contrações e translações de uma única função 

chamada wavelet mãe.  

A Transformada Wavelet divide a imagem original em componentes de baixas 

freqüências e componentes de altas freqüências por meio de filtros de análise, no qual existe 

um conjunto relacionado de filtros de síntese que podem ser utilizados para uma reconstrução 

perfeita do sinal. Os coeficientes de baixas freqüências referem-se aos pontos de interesse 

aproximados da imagem; e os coeficientes de altas freqüências aos detalhes de mudança de 

luminância, que corresponde às informações de bordas de uma imagem (WAN, 

CANAGARAJAH e ACHIM, 2009).  

Para o sistema visual humano (SVH), as informações de bordas da imagem são muito 

importantes, e precisam ser preservadas na imagem fundida. A FIG. 3.1 ilustra o       - 

esímo estágio da Transformada Wavelet Discreta (DWT) bi-dimensional (2-D) introduzida 

por (MALLAT, 1989), onde um determinado par de filtros de análise   e   corresponde a um 

determinado tipo de wavelets usada.     é a imagem original. O processo é aplicado 

recursivamente para cada nível de decomposição. Para o       - esímo nível de 
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decomposição, as imagens de entrada     são decompostas em quatro subimagens (também 

chamadas bandas de freqüências), low-low      (uma imagem em um nível de resolução mais 

grosseiro), low-high       (uma imagem contendo informações de bordas horizontais), high-

low       (uma imagem contendo informações de bordas verticais) e high-high       (uma 

imagem contendo informações de bordas diagonais), pelos os dois passos seguintes. Primeiro, 

em cada linha da imagem     é realizada uma convolução com o filtro passa baixa   e o filtro 

passa alta   seguido de uma subamostragem como ilustrado na FIG. 3.1. Em segundo lugar, 

em cada coluna das duas imagens resultantes é realizada a convolução com   e   seguidos 

pela subamostragem. O procedimento é então repetido até que o nível desejado seja 

alcançado. Assim, a DWT com   níveis de decomposição terá         bandas de 

freqüências que correspondem a uma banda de baixa freqüência     ) e as bandas de altas 

freqüências que fornecem informações de detalhes da imagem (MALLAT, 1989), 

exemplificado na FIG. 3.2 para     níveis de decomposição. A DWT inversa segue um 

padrão similar. 

 

 

 

 

 

FIG. 3.1:  Um estágio de uma decomposição 2D DWT (LIU E BLUM, 2006). 

A Transformada Wavelet Discreta é uma boa ferramenta para compressão de imagens, 

mas seu uso para tarefas de análise e reconstrução tem sido inibido por duas desvantagens 

principais: 

 Variância ao deslocamento – causada pela subamostragem ocorrida em cada nível. 

Isto significa que uma pequena mudança no sinal de entrada irá resultar em 

Convolução circular linha por linha Convolução circular coluna por coluna 

Notas: 

 Mantém uma coluna de duas;  Mantém uma linha de duas. 
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variações nas distribuições de energia entre os coeficientes DWT nas diferentes 

escalas.  

 Má seletividade direcional dos filtros - para pontos de interesses diagonais devido 

aos filtros wavelets serem separáveis e reais. 

Um bom caminho para fornecer a invariância ao deslocamento é o uso da forma não 

decimada da árvore de filtro diádica, mas esta sofre com o aumento da complexidade 

computacional e alta redundância nas informações de saída, tornando processos posteriores 

mais caros. Portanto, um método de fusão de imagens com base na DWT irá também ser 

variante ao deslocamento do sinal, o que é indesejável na prática especialmente considerando 

imagens com distorções causadas por problemas no processo de registro das imagens fonte  

(misregistration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.2:  Decomposição da imagem. Cada subbanda tem uma orientação natural. 

 

3.1.2. TRANSFORMADA WAVELET COMPLEXAS 

 

A Transformada Wavelet Complexa, introduzida por Nick Kingsbury (KINGSBURY, 

1998), é uma nova implementação da Transformada Wavelet Discreta que emprega uma 

árvore dupla de filtros wavelet para obter a parte real e imaginária dos coeficientes wavelet 

complexos. Ela introduz uma redundância limitada (4:1 para sinais bidimensionais) 

independente do número de escalas e permite que a transformação forneça uma invariância 

aproximada ao deslocamento e boa seletividade direcional dos filtros (propriedades em falta 

na tradicional transformada wavelet) enquanto preservam as propriedades de reconstrução 
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perfeita e eficiência computacional. 

A Transforma Wavelet Complexa de Árvore Dupla (DT-CWT) tem as seguintes 

propriedades: 

 Aproximada invariância ao deslocamento; 

 Boa seletividade direcional em 2 dimensões com filtros Gabor (sendo também 

verdadeiro para altas dimensionalidades), sendo capaz de distinguir orientações 

positivas e negativas, ou seja, resultando em  seis sub-imagens orientadas nos 

ângulos                 (FIG. 3.3); 

 Reconstrução Perfeita;  

 Redundância limitada, independente do número de escalas, 2:1 para sinais 1-D  

(     para sinais com   dimensões);  

Dado um sinal unidimensional, é realizado o cálculo de duas árvores wavelet paralelas 

(FIG. 3.4). Para alcançar a invariância ao deslocamento, os filtros no nível 1 devem fornecer 

um atraso de uma amostra em cada árvore. Para os níveis subseqüentes, dado intervalos 

uniformes entre as amostras nas duas árvores, os filtros em uma árvore devem fornecer 

atrasos que são metade da amostra da outra árvore. Para filtros de fase linear, isto requer o uso 

de filtros de largura ímpar em uma árvore e de largura par em outra árvore (KINSHBURY, 

1998). 
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(b) 

FIG. 3.3:  (a) Orientações das sub-imagens e (b) Decomposição da imagem. 

Em (KINSHBURY, 2000) uma árvore dupla Q-shift (Quarter Sample - Shift) é proposta, 

na qual todos os filtros além do nível 1 são de largura par, mas não são estritamente de fase 

linear. Em vez disso, são projetados para ter um atraso de grupo de aproximadamente ¼ de 

amostra (+q). A diferença de atraso necessária de ½ amostra (2q) é alcançada usando o tempo 

inverso dos filtros da Árvore a na Árvore b. É possível projetar conjuntos de filtros de 

reconstrução perfeita como sendo ortonormais (como os filtros de Daubechies), para que os 

filtros de reconstrução sejam justamente os de tempo inversos dos filtros de análises 

equivalentes em ambas as árvores. Portanto, todos os filtros, além do nível 1 são derivadas do 

mesmo conjunto protótipo de filtros ortonormais (KINSHBURY, 2000). 
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FIG.3.4:  Diagrama de Bloco de uma Árvore Dupla DWT  Q-Shift em 4 níveis 

(KINSHBURY, 2000). 

Para sinais bidimensionais, é realizada a filtragem do sinal separadamente ao longo das 

linhas e colunas de maneira similar ao realizado para sinais unidimensionais.  

A propriedade mais importante da DT-CWT é que ela pode separar o sinal em mais 

direções quando comparada a Transformada Wavelet real. A DWT 2-D produz três sub-

imagens em cada nível que correspondem a   ,    e    (Ver Seção 3.3.1), e orientadas em 

ângulos de  ,      e    . A DT-CWT 2-D produz seis subimagens em dois quadrantes 

espectrais adjacentes em cada nível que são orientados nos ângulos de     ,      e     . 

3.2 FUSÃO MULTI-RESOLUÇÃO DAS IMAGENS  

Nesta seção é apresentado um quadro genérico para a fusão de imagens com base na 

análise multi-resolução (MR) das imagens fonte. A idéia fundamental da fusão MR das 

imagens é aplicar uma transformada MR nas imagens fonte com o propósito de obter uma 

representação MR de cada imagem e, seguindo algumas regras de fusão específica, construir 

uma representação MR fundida.  A imagem fundida é obtida pela aplicação da transformada 

inversa nessa representação MR fundida. Esse processo é ilustrado na FIG. 3.5 para o caso de 
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duas imagens de entrada. Aqui,   é a transformada MR e    é a sua inversa. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.5:  Método de fusão de imagens MR 

No estágio da decomposição MR (estágio de análise), os dados são transformados em 

uma representação que, além da escala ou resolução, também pode envolver a orientação ou 

comprimento de onda ou algum outro parâmetro físico. No estágio de combinação, a fusão 

dos dados ocorre, no qual as informações importantes de cada representação MR das imagens 

fonte são identificadas e transferidas para representação MR fundida. Esse processo, isto é, a 

combinação dos dados, é governada por um número de regras chamado regras de fusão. O 

resultado é a representação MR fundida da qual a imagem fundida é obtida pela aplicação da 

transformada MR inversa (estágio de síntese). 

A seguir, são definidas algumas notações com o propósito de representar a decomposição 

MR das imagens. Uma imagem fonte    pode ser representada por uma seqüencia de imagens 

de detalhe nos diferentes níveis de resolução juntamente com uma imagem de aproximação 

grosseira. Doravante, a decomposição MR em   níveis de decomposição de uma imagem   
 
é 

denotada por  , como: 

                                                (3.1) 

Aqui,    
representa a sub-imagem contendo as componentes de baixa freqüência no alto 

nível (baixa resolução) da representação MR, enquanto   ,            representa as sub-

imagens contendo as componentes de alta freqüência no nível  , na qual são denotadas de 

imagem aproximada e imagens de detalhe, respectivamente. Cada imagem de detalhe no nível 

  irá, em geral, compreender uma banda de freqüência ou orientação, que dependerá do tipo 

de transformação MR que será usado (Ver subseção 3.3.1 e 3.3.2). Observa-se que    é 

composto de   (    para DWT e     para DT-CWT) imagens de detalhe, isto é, 
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                      . 

As coordenadas do vetor          são definidas para indexar a localização do 

coeficiente da transformada, então      , representa  o coeficiente de aproximação da 

imagem aproximada na localização   no nível  . Similarmente,         representa os 

coeficientes de detalhe da imagem de detalhe na localização   no nível   e banda de 

orientação  , em que         . 

Por conveniência, a imagem aproximada    é denotada por        .  Desse modo, é 

possível usar a expressão geral         referindo-se tanto às imagens de detalhes (para 

       ) quanto à imagem aproximada (para    ). A notação     será usada para 

denotar      ; por exemplo, será escrito       em vez de        . Como mencionado no 

Capítulo 2, a fusão das imagens pode ser realizada, em geral, pixel-a-pixel, região-a-região e a 

com base na decisão. Nesta dissertação, a fusão das imagens foi realizada pixel-a-pixel e a 

região-a-região, que são descritas nas próximas subseções. 

3.2.1 MÉTODOS DE FUSÃO MR PIXEL-A-PIXEL 

Na FIG. 3.6 é apresentada uma versão mais detalhada do método de fusão da FIG. 3.5. 

Esse diagrama em blocos é inspirado no proposto por (PIELLA, 2003), o algoritmo de 

combinação consiste de quatro módulos: o cálculo das medidas de atividade, determinando a 

importância de cada coeficiente MR para a imagem, da similaridade dos coeficientes das 

decomposições MR das imagens de entradas, que são então usadas pelos mapas de decisão e 

combinação para calcular a decomposição MR,   , da imagem fundida.  
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FIG. 3.6:  Método de fusão genérico pixel-a-pixel com duas imagens fonte    e    e uma 

imagem fundida   . 

Análise e Síntese MR 

O bloco de análise calcula as decomposições MR das imagens fonte   , em que   

     ,    e   são as imagens de entrada de tamanho    . Assim, para cada entrada    

obtemos uma representação         , em que   é a transformada MR. A imagem fundida 

é obtida pela aplicação da transformada inversa na decomposição MR fundida,   , que é 

          , onde     é a transformada inversa MR. 

As representações MR,   , abrangem informações nas várias escalas (ou níveis de 

decomposição). Tais representações são adequadas para a fusão de imagens, não somente 

porque permitem considerar e fundir pontos de interesse separadamente em diferentes escalas, 

mas também porque produzem muitos coeficientes próximos das bordas, assim, revelando 

informações relevantes (MARR, 1982) para aplicações posteriores dos resultados da fusão. 

Basicamente, as questões a serem decididas nesse bloco são o tipo da decomposição MR 

(wavelets ou wavelets complexas), os filtros aplicados e o número de níveis de decomposição. 

Uma grande parte da pesquisa em fusão de imagem MR tem dado ênfase no processo de 

escolha apropriada da representação MR que facilite a seleção e a combinação de regiões de 
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interesse relevantes para a aplicação desejada. 

 

Medida de Atividade 

O grau de “relevância” de cada coeficiente em    (isto é, sua importância para uma 

tarefa) será expresso pelo grau de atividade. O significado de “relevância” (e, portanto, do 

cálculo da atividade) depende da natureza da imagem fonte bem como de uma particular 

aplicação da fusão. Por exemplo, quando combinamos imagens com focos diferentes, uma 

medida desejável de nível de atividade proporcionaria um valor quantitativo que cresce 

quando os pontos de interesse estão mais em foco. Nesse caso, uma medida adequada seria 

aquela que enfatizasse as diferenças de contraste. Como informações de contraste são 

parcialmente capturadas na decomposição pela magnitude das componentes de altas 

freqüências (detalhes), uma boa escolha é o valor absoluto dos coeficientes de detalhes ou 

alguma outra função que opere na sua amplitude. Geralmente, baseado no fato de que o 

Sistema Visual Humano é primariamente sensível a mudanças de contrastes local (isto é, 

bordas), a maioria dos algoritmos de fusão calcula a atividade como uma espécie de cálculo 

de energia, isto é, 

  
                   

          
 

        ,                                       (3.2) 

quando       é uma janela finita no nível   e orientação  , e         são os pesos da 

janela. Um simples caso do cálculo acima é quando a medida de atividade é calculada 

somente como sendo o valor absoluto dos coeficientes,  

  
          

                                         (3.3) 

Alternativamente, pode-se calcular a atividade como o contraste dos componentes com 

seus vizinhos,  

  
       

   
       

            
          

        

                 (3.4) 

ou usando algum outro critério linear ou não-linear. Por exemplo, para reduzir a influência do 

ruído impulsivo, pode-se considerar 
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                        (3.5) 

Outra forma para o cálculo da atividade é dado pela freqüência espacial, 

  
            

                    (3.6) 

onde as freqüências de linha     e colunas     são denotadas por 

   
 

  
     

           
             

   
 
   

 
, 

   
 

  
     

           
             

   
 
   

 
  

O método de filtro de classificação, 

  
                                            (3.7) 

é outra opção para o cálculo da atividade dos coeficientes MR, em que o grau de 

atividade é o         maior valor da janela       centrada no coeficiente   
      . 

Na prática, a janela       sobre a qual a função opera é pequena, geralmente incluindo 

somente a amostra em si (operação baseada em amostra) ou uma janela     ou     centrada 

na amostra (operação baseada em área). Entretanto, outros tamanho e formas de janelas 

também podem ser usados.  

 

Medida de Similaridade 

A medida de similaridade é determinada para quantificar o grau de “similaridade” entre 

as fontes. Mais precisamente, o valor da similaridade    
     reflete a semelhança entre as 

entradas   
  e   

  . 

A correspondência ou similaridade entre os coeficientes das transformadas das imagens 

fonte são geralmente expressos em termos de medida de correlação local. Alternativamente, a 

amplitude relativa dos coeficientes ou algum outro critério pode ser usado. Na seguinte 

expressão, o valor de similaridade entre os coeficientes   
    e   

     são definidas como uma 
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medida de correlação normalizada sobre a vizinhança das amostras: 

   
       

            
           

         
        

             
          

 
    

          
 
 

        

          (3.8) 

onde       é a janela no nível   e orientação  , e         são seus correspondentes pesos. 

Analisando a medida de similaridade, podemos determinar quando as fontes diferem e em 

que medida, e usar esta informação para combiná-la em um caminho apropriado. 

 

Fusão 

Este módulo realiza a combinação dos coeficientes MR das imagens fonte. Considere 

duas imagens fontes e assuma que cada coeficiente fundido é a combinação dos coeficientes 

fonte nos correspondentes níveis, bandas e posição, de acordo com:  

  
          

       
                           (3.9) 

onde         é o mapa de combinação no nível   e       é o mapa de decisão que 

determina o modo de combinação dos coeficientes das imagens fonte. Uma simples escolha 

para    é um mapeamento linear, por ex., 

                              ,                (3.10) 

onde os pesos       e       dependem do parâmetro de decisão  . 

Para o caso particular onde somente um dos coeficientes   
     tem um peso diferente de 

zero, isto é, somente uma fonte contribui para a composição, denota-se combinação seletiva 

ou combinação por seleção. 

 

Mapa de Decisão 

A construção do mapa de decisão é o ponto chave para a fusão de imagens devido à sua 

saída    que “gerencia” o mapa de combinação   . O mapa de decisão, na realidade, 

determina o modo de combinação das várias decomposições MR    e, portanto, a construção 

da representação MR fundida   . 

Quando é aplicada uma combinação ponderada tal como em (3.10), o mapa de decisão 
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controla o valor dos pesos a serem atribuídos a cada um dos coeficientes fonte. Na verdade, 

especificar a decisão         é, na prática, equivalente a especificar os pesos      . 

Assim, o problema de “como calcular      ” é traduzido para o problema de  “como calcular 

    
     ”. Uma abordagem natural é atribuir a cada coeficiente um peso que depende cada 

vez mais do valor de atividade. Em geral, o resultado médio ponderado (realizado pelo mapa 

de combinação) conduz a uma estabilização do resultado da fusão, mas introduz o problema 

de redução de contraste, principalmente, em caso de contraste oposto como neste trabalho, em 

que as imagens foram capturadas por sensores que trabalham em regiões espectrais diferentes. 

Isto pode ser evitado pelo uso de uma regra de seleção que escolhe o componente mais 

relevante, ou seja, aquele com maior grau de atividade.  

O mapa de decisão “decide” qual coeficiente (entre os vários   
 ) é a melhor escolha para 

o coeficiente fundido   
     com base na medida de atividade, e “informa” ao mapa de 

combinação para selecioná-lo, ou seja, 

    
                          

     

                 
                         (3.11) 

 em que         . Essa combinação seletiva é também conhecida na literatura como uma 

seleção de “máxima escolha” ou regra de máxima seleção. Assim, o coeficiente fundido é 

dado por: 

  
      

  
          

       
     

  
                 

                     (3.12) 

Essa forma de combinação é empregada assumindo que grandes valores no grau de 

atividade implicam mais informações. Naturalmente isso pode não ser sempre verdadeiro. 

Interferências podem ser falsamente consideradas como informação na determinação do grau 

de atividade. Em alguns casos pode-se ter o conhecimento da interferência e considerá-la no 

cálculo do nível (ou grau) de atividade, de tal modo que uma combinação ponderada será uma 

melhor opção. Alternativamente, uma medida de similaridade,    
    , pode ser usada para 

decidir como combinar os coeficientes. Por exemplo, 
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      ,            (3.13) 

para algum limiar  . Assim em locais onde as imagens fonte são muito diferentes, o processo 

de combinação seleciona os componentes mais relevantes, enquanto nos locais onde eles são 

similares, a média das componentes das fontes. Nessa maneira, a média reduz o ruído e 

fornece estabilidade em locais onde as imagens fonte contêm informações semelhantes, ao 

passo que a seleção mantém as informações mais importantes e reduzem os artefatos devido 

ao contraste oposto nos locais onde as imagens fonte são diferentes. 

Nas formas de combinações apresentadas até agora, a decisão é tomada para cada 

coeficiente, sem referência aos outros. Isto pode prejudicar o resultado da fusão uma vez que 

existe a possibilidade do cancelamento de pontos de interesse quando a transformada inversa 

é aplicada para obter a imagem fundida. Podem-se evitar esses problemas, em certa medida, 

levando em conta as dependências espaciais, inter- e intra- escala entre os coeficientes. 

Observa-se que por construção, cada coeficiente de uma decomposição MR pode ser 

relacionado a um conjunto de coeficientes em outra banda de orientação e outros níveis: eles 

representam a mesma (ou próxima) localização espacial na imagem original. Assim, uma 

opção razoável é considerar todos (ou um conjunto de) esses coeficientes para determinar a 

representação MR fundida. Por exemplo, podem-se utilizar as dependências intra-escala para 

obter: 

  
        

  
                     

         
       

        
    

  
                             

                            (3.14) 

Aqui, cada coeficiente fundido é obtido pela regra de seleção que leva em conta os 

correspondentes valores de atividade de todas as bandas de detalhes  . Nesse caso particular, 

os coeficientes fundidos das diversas bandas de orientação (mas no mesmo nível e 

localização) são selecionados da mesma fonte. 

Outra possibilidade é explorar a redundância espacial entre amostras vizinhas. Pode-se 

assumir que amostras vizinhas são susceptíveis de pertencer a um mesmo objeto e, portanto, 

devem ser tratadas da mesma maneira. Um exemplo ilustrativo é o método de verificação de 

consistência proposto por Li et al (LI, MANJUNATH e MITRA, 1995). Este método consiste 
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em aplicar um filtro de maioria para um mapa de decisão preliminar. Agora o mapa de decisão 

filtrado determina a combinação das imagens. Por exemplo, considere o caso onde, de acordo 

com um mapa de decisão preliminar, a representação fundida   
      deveria ser selecionada 

de   
    , enquanto a maioria dos coeficientes fundidos em volta devem ser selecionados de 

  
    . Após a filtragem, o mapa de decisão irá indicar que o coeficiente fundido   

      deve 

ser selecionado de   
    . 

Tais modificações do mapa de decisão são motivadas pelo fato de que os pontos de 

interesse das imagens tendem a ser estáveis em relação às variações no espaço, escala e 

orientação. Assim, ao comparar os pontos de interesse da imagem correspondente às várias 

imagens fonte, a análise das dependências entre os coeficientes de transformação pode levar a 

uma estratégia de fusão mais robusta. 

 

Verificação de consistência 

A verificação de consistência tenta garantir que os coeficientes vizinhos das MSD 

fundidas são obtidos de forma semelhante. Assim, é muito provável que um bom método de 

fusão venha a calcular coeficientes vizinhos da MSD fundida de uma maneira similar. Em (LI, 

MANJUNATH e MITRA, 1995), Li aplicou a verificação de consistência usando um filtro de 

maioria onde, o máximo valor absoluto dentro de uma janela é escolhido como uma medida 

de atividade associado com o coeficiente MSD central. Desse modo, um alto valor de 

atividade indica a presença de um ponto de interesse dominante na área local. 

Especificamente, se o coeficiente MSD fundido central vem da imagem   enquanto a maioria 

dos coeficientes em torno vem da imagem  , a amostra central é então mudada para vir da 

imagem  . Em (LI, MANJUNATH e MITRA, 1995), janelas 3x3 ou 5x5 são usadas para a 

vizinhança.  

 

Combinação das imagens aproximadas versus combinação das imagens detalhes 

Devido às suas características, as imagens de aproximação e de detalhe podem ser 

tratadas pelo algoritmo de combinação de uma forma diferente. Para imagens de detalhe   
 , 

pode-se observar que as informações perceptuais relevantes dizem respeito à informação de 

“borda” que está presente em cada coeficiente de detalhe   
    . Os coeficientes de detalhe 

que têm um grande valor absoluto correspondem a alterações de intensidade acentuada e, 

portanto, pontos de interesse relevantes nas imagens tais como bordas, linhas e regiões 

limites. A natureza dos coeficientes de aproximação, portanto, é diferente. A imagem 
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aproximada   
       é uma representação aproximada da imagem original    em uma dada 

dimensão e contém a maioria das informações e energia da imagem, tal como a forma dos 

objetos. Os componentes de alta freqüência representam as variações mais rápidas, abruptas, 

onde estão as bordas dos objetos. Assim, os coeficientes   
       com altas magnitudes não 

necessariamente correspondem a pontos de interesse relevantes. Por isso, um grau de 

atividade   
       com base em medidas tais como critério de entropia, variância ou textura, é 

mais apropriado que outro baseado em energia como em (3.2). 

Em muitas abordagens, os coeficientes de aproximação fundidos no alto nível da 

decomposição, representam a intensidade média e são tomados como uma média ponderada 

das imagens de aproximação da fonte: 

  
       

  
         

      

 
                       (3.15) 

A lógica por trás dessa combinação se baseia na suposição de que as fontes    são 

contaminadas por ruídos aditivos Gaussianos e que, desde que   seja suficientemente alto, os 

pontos de interesse relevantes já foram capturados pelos detalhes   
       . Assim, as imagens 

aproximadas   
       das várias imagens fonte contêm a mesma cena distorcida pelo ruído, a 

média entre elas reduz a variância do ruído garantindo simultaneamente que a intensidade 

média adequada seja mantida. 

Para o simples caso em que   
        

     , com duas fontes de entrada, uma maneira 

simples de se obter    é por meio do algoritmo de combinação em que os coeficientes 

aproximados são obtidos por (3.15) e os coeficientes de detalhe são obtidos por (3.12). 

Outros fatores podem ser incorporados as regras de fusões. Em particular, se algum 

conhecimento a priori é disponível, todos os blocos de fusão podem usar tal informação para 

melhorar o desempenho da fusão. Por exemplo, quando combinamos os coeficientes das 

imagens fonte, os pesos designados para eles podem depender não somente das medidas de 

atividade e similaridade, mas também podem refletir algum conhecimento a priori, dando 

prioridade a certos níveis  , bandas  , localizações  , ou alguma fonte de entrada S. 

A decisão sobre quais técnicas devem ser empregadas é orientada pela aplicação. Ao 

mesmo tempo, as características da imagem fundida resultante dependem fortemente da 

aplicação de pré-processamento e da escolha da técnica de fusão.  
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3.2.2 MÉTODOS DE FUSÃO MR  REGIÃO-A-REGIÃO 

Os algoritmos com base nas técnicas de multi-resolução (MR) discutidos na seção 

anterior são abordagens pixel a pixel, onde cada coeficiente individual da decomposição MR 

(ou, eventualmente, os coeficientes em uma pequena janela fixa) é tratado (mais ou menos) 

independentemente. Entretanto, para a maioria, senão todas, aplicações de fusão de imagens, 

parece mais significativo combinar objetos em vez de pixels. Assim, quando fundimos as 

imagens, é razoável considerar os pixels que constituem esses objetos como uma única região 

e combiná-los conjuntamente considerando uma mesma regra de fusão, em vez de combinar 

os pixels individualmente sem referência ao objeto a que pertencem. A abordagem com base 

em regiões pode ajudar a contornar alguns inconvenientes das técnicas com base em pixels, 

tais como efeitos de blurring, alta sensibilidade a ruídos e problemas com imagens que 

tenham sofrido distorções no processo de registro (misregistration). A idéia básica é fazer uma 

segmentação com base em todas as fontes de entrada e usar essa segmentação para guiar o 

processo de fusão. 

O método de fusão a região-a-região, apresentado na FIG. 3.7, é uma extensão do método 

de fusão pixel-a-pixel discutido anteriormente (ver FIG. 3.6), também proposto em (PIELLA, 

2003). A principal diferença entre os dois métodos consiste no fato de que o método baseado 

em região também contém um módulo que usa todas as fontes    como entrada e retorna uma 

única segmentação   (isto é, uma partição das imagens em regiões) como saída. Assim, 

usamos as decomposições MR para representar as imagens de entrada em diferentes escalas e, 

com base no mapa de segmentação, as medidas de atividade e similaridade são calculadas 

para cada região. Essas medidas são utilizadas para produzir um mapa de decisão d que 

governa a combinação dos coeficientes das fontes. Essa combinação resulta na decomposição 

MR   , e pela síntese MR é obtida a imagem fundida   . 
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FIG. 3.7:  Método de fusão genérico região-a-região com duas imagens fontes    e    e uma 

imagem fundida   . 

Os blocos funcionais dessa abordagem de fusão estão apresentados na FIG. 3.6. A seguir 

será descrito o módulo de segmentação; todos os outros são similares aos apresentados na 

seção anterior para o caso pixel-a-pixel. 

 

Algoritmo de Segmentação  

Para o algoritmo de segmentação as várias imagens fonte são usadas como entrada 

resultando em uma única segmentação como saída. 

                               (3.16) 

Aqui    é o mapa de segmentação individual da imagem  . 

Assim,   fornece uma representação das várias regiões da cena. Esta representação irá 

guiar outros blocos do processo de fusão; em vez de trabalhar pixel-a-pixel eles vão levar em 

consideração as regiões inferidas pela segmentação. De um ponto de vista intuitivo, é possível 

considerar essas regiões como partes constituintes dos objetos na cena global. 
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Neste trabalho de fusão de imagens, a segmentação é apenas uma etapa preparatória para 

a fusão real. Obviamente, vários algoritmos de segmentação podem ser usados. 

 

Algoritmo de Combinação 

Os blocos de construção do algoritmo de combinação na abordagem região-a-região são 

essencialmente os mesmos como no caso baseado em pixel, os algoritmos de combinação 

discutidos no subitem anterior podem ser facilmente estendidos para a abordagem baseada em 

região. Várias medidas de atividade de regiões podem ser calculadas com base nas 

propriedades das regiões tais como entropia, variância, freqüência espacial, entre outras. Em 

um exemplo mais simples, podemos definir o grau de atividade de cada região     em 

  
       por 

  
       

 

   
   

                                 (3.17) 

onde     é a área da região  . Similarmente, podemos definir a medida de similaridade de 

cada região      nas bandas de imagens   
       e   

       por 

   
       

 

   
    

                              (3.18) 

Dada essas medidas, os mapas de decisão podem ser construídos de várias maneiras 

como discutido no subitem anterior, com a única diferença que   
       e    

       são 

usados em vez de   
       e    

      . Por exemplo, o algoritmo de combinação baseado na 

regra de máxima seleção (ver Equação 3.12) será escrito 

  
        

  
               

         
       

  
                      

  , para todo                (3.19) 

Como no método baseado em pixel, uma vez que o mapa de decisão é construído, o 

mapeamento realizado pelo processo de combinação é determinado para todos os coeficientes, 

e o processo de síntese produz a imagem fundida   . 

Nota-se que para o caso particular em que cada região corresponde a um único ponto  , a 

abordagem baseada em região reduz-se a abordagem baseada em pixel. Assim, o método de 
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fusão MR baseado em região estende e generaliza a abordagem baseada em pixel, e oferece 

um quadro genérico para a fusão de imagens baseada em decomposições MR que engloba a 

maioria dos algoritmos de fusão MR existentes. 

3.3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Um dos problemas mais críticos em fusão de imagens é que ainda não existem métodos 

confiáveis e eficientes para validar e avaliar quantitativamente os vários métodos de fusão. Na 

fusão da imagem, é muito difícil o acesso a uma “imagem verdade” (ground-truth), que sirva 

como referência para os resultados dos algoritmos de fusão de imagens . 

Para os casos em que as imagens fonte são capturadas por um mesmo tipo de sensor, uma 

solução razoável para conseguir um ambiente controlado é gerar pares de imagens fonte 

distorcidas a partir de uma imagem teste conhecida, e em seguida comparar a imagem fundida 

com a imagem teste original.  Para a aplicação utilizada nesta dissertação em que as imagens 

fonte são capturadas por dispositivos sensoriais diferentes, uma avaliação quantitativa torna-

se mais complicada devido à ausência de uma imagem de referência. 

Lidar com imagens não registradas, ou com sérias distorções causadas pelo processo de 

registro, complica ainda mais o problema de avaliação. A maioria dos programas de fusão 

geralmente assume que as imagens de origem a serem fundidas estão perfeitamente 

registradas. Na prática, esta exigência pode ser difícil de ser alcançada. Assim, após a 

consideração dos próprios algoritmos de fusão, as duas questões mais importantes para a 

fusão de imagens é como julgar o desempenho, e como registrar as imagens. 

O melhor método para avaliar a qualidade da imagem fundida geralmente depende do 

domínio de aplicação. Em muitas aplicações, um observador humano é o usuário final da 

imagem fundida. Portanto, a percepção humana e interpretação da imagem fundida é muito 

importante. Por conseguinte, uma forma de avaliar as imagens fundidas é a utilização de 

testes subjetivos. Nesses testes, os observadores humanos são convidados a ver uma série de 

imagens fundidas e avaliá-las. Embora os testes subjetivos sejam geralmente precisos se 

realizados corretamente, eles são inconvenientes, caros e demorados. Assim, uma medida de 

desempenho objetiva que pudesse prever com precisão a percepção humana seria um valioso 

método complementar. No entanto, é difícil encontrar um bom critério de avaliação objetiva, 

fácil de calcular, que corresponda bem com a inspeção visual e seja adequado para uma 

variedade de exigências de aplicação. Na literatura, existem duas grandes classes de medidas 
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objetivas de desempenho (LIU e BLUM, 2006). Uma classe exige uma imagem de referência, 

enquanto a outra não. 

Como dito anteriormente, acessar quantitativamente o desempenho das aplicações 

práticas é uma tarefa complicada, porque é geralmente muito difícil acessar uma imagem 

“verdade” (ou seja, a imagem fundida ideal é normalmente desconhecida). Vários métodos 

simples de avaliação quantitativa que não exigem uma imagem de referência são enumerados 

abaixo. Considerando as imagens fontes   e   e a imagem fundida   de tamanhos    , 

     é a probabilidade do nível de cinza que pode ser calculado pela análise do histograma. 

 O Desvio Padrão de uma imagem de tamanho MxN 

   
               

   
 
   

  
                         (3.20) 

Essa medida reflete o grau de dispersão para cada pixel. Os grandes desvios padrões 

significam que os pixels da imagem são mais dispersos, e a alteração nos níveis de cinza 

podem refletir no detalhe, textura e informação de borda da imagem. 

 

 A entropia 

                   
   
                         (3.21) 

Uma grande medida de informação de entropia significa mais informação contida na 

imagem. 

 

 Gradiente médio 

   
 

  
   

                                     

 

 
     

                         (3.22) 

O gradiente médio reflete a transformação dos detalhes de textura e contraste da imagem. 

Os grandes gadientes médios significam o clareamento das imagens. 

 

 Informação Mútua 
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                                     (3.23) 

onde 

                
   

    
    

               
   

    
     

aqui     e     são a distribuição de probabilidade conjunta e   ,    e    são as distribuições 

de probabilidade marginal. 

 

 Outras medidas de avaliação objetiva do desempenho da fusão de imagens que não 

exigem a disponibilidade de uma imagem de referência têm sido propostas na literatura. 

Baseado no índice de qualidade da imagem Piella e Heijmans (PIELLA e HEIJMANS, 2003) 

definiram um índice de qualidade objetiva para fusão de imagens que não exige uma imagem 

de referência (Qp). Esse índice de qualidade dá uma indicação da quantidade de informações 

importantes contidas em cada uma das imagens fonte que foram transferidas para imagem 

fundida. Xydeas e Petrovic (XYDEAS e PETROVIC, 2000) também propuseram uma 

métrica de desempenho objetiva (Qabf) que mede a quantidade de informação que é 

transferida das imagens de entrada para a imagem fundida. A sua abordagem é baseada na 

suposição de que informações visuais importantes estão relacionadas com a informação de 

borda (XYDEAS e PETROVIC, 2000). 

 Assim, concluímos que a avaliação da imagem fundida é um dos problemas mais 

críticos na área de fusão de imagens, principalmente devido à ausência de uma imagem de 

referência. 

3.4 CONCLUSÕES 

Neste capítulo, foi apresentada a fusão multi-sensorial de imagens, bem com alguns 

tópicos relacionados ao pré-processamento da fusão. Também foram apresentados métodos de 

decomposição multi-resolução e, em especial, utilizando a Transformada Wavelet Discreta e a 

Transforma Wavelet Complexa utilizadas nas análises das imagens fonte nesta dissertação. 

Além disto, foram apresentados os métodos e técnicas de fusão de imagens utilizadas nas 

implementações, no qual os resultados obtidos são apresentados e avaliados no próximo 

capítulo. E, por fim, foram descritas algumas métricas não referenciadas de avaliação objetiva 

disponíveis na literatura, podendo ser aplicadas neste trabalho. 
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4 RESULTADOS DAS COMBINAÇÕES DE TÉCNICAS DE FUSÃO DE IMAGENS 

No Capítulo 3, foi apresentado um quadro genérico para fusão de imagens com base nas 

decomposições multi-resolução (MR) pixel-a-pixel e a região-a-região. Esse quadro permite 

relacionar diferentes técnicas para fusão de imagens encontradas na literatura. Assim, neste 

Capítulo são comparados os vários métodos apresentados com o propósito de avaliar o 

desempenho de cada um nas aplicações de fusão multi-sensorial de imagens. Embora tal 

abordagem forneça uma liberdade para o uso de diferentes métodos de decomposição MR, 

apenas são considerados nesta dissertação os métodos que utilizam a Transformada Wavelet 

Discreta (DWT) (MALLAT, 1989) e a Transformada Wavelet Complexa de Árvore Dupla 

(DT-CWT) (KINGSBURY, 2000), nas simulações empregando várias combinações de regras 

de fusão. 

Várias ferramentas de fusão de imagens estão disponíveis: 

 Image Fusion Toolbox for Matlab: por O. Rockinger (ROCKINGER, 1999). 

 The Image Fusion Toolkit for Matlab: por E. Canga (CANGA, 2003). 

 MATIFUS: a MAtlab Toolbox for Image FUSion: por G. Piella (PIELLA, 

2003). 

A principal diferença entre o algoritmo empregado nesta dissertação e os citados acima é 

o uso da Transformada Wavelet Complexa proposta por Kingsbury (KINGSBURY, 2000) para 

análise e decomposição das imagens fonte. Os algoritmos propostos em (ROCKINGER, 

1999) e (CANGA, 2003) trabalham com os métodos de fusão apenas pixel-a-pixel. 

Entretanto, o algoritmo empregado nesta dissertação é baseado no MATIFUS, que além da 

fusão pixel-a-pixel, também usa a fusão região-a-região. Além disto, outras medidas de 

atividade com base na freqüência espacial (vide Eq. 3.6, Capítulo 3) dos coeficientes das sub-

imagens são incluídas.  

Um modelo híbrido que utiliza conjuntamente métodos de fusão pixel-a-pixel e métodos 

de fusão a região-a-região é proposto.   

Um dos problemas enfrentados por este trabalho de pesquisa foi a obtenção de imagens 

(vídeos) nas duas regiões espectrais. Nas simulações foram utilizados: 

 Frame 21 do vídeo “OCTEC” (tamanho        ) capturados pela Octec Ltd. 
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(a)                                                        (b) 

FIG. 4.1:  OCTEC, frame 21 (a) visível; (b) infra-vermelho 

 Frame 16 do vídeo “UN CAMP” (tamanho        ) cedida pela TNO na 

Holanda. 

           

(a)                                                       (b) 

FIG. 4.2:  UM CAMP, frame 16 (a) visível; (b) infra-vermelho 

Todas as imagens podem ser obtidas em www.imagefusion.org.br.  

Utilizamos o pressuposto que não temos qualquer informação adicional sobre as imagens 

fonte além dos valores das intensidades dos pixels. Se um conhecimento a priori é disponível, 

a medida de atividade, o método de combinação e a verificação de consistência podem usar 

tais informações para melhorar o desempenho da fusão. Usar informações a priori na fusão é 

uma questão importante que pode ser estudada mais aprofundadamente. Também não 

assumimos qualquer modelo estatístico para as imagens observadas. Existem outras 

abordagens que focam o uso de modelos estocásticos e propriedades estatísticas de tais 

imagens (CANNY, 1986) e (REDNER e WALKER, 1984). Em todos os casos assumimos que 

http://www.imagefusion.org.br/
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as imagens estão registradas. 

As medidas objetivas utilizadas para calcular o desempenho da fusão de imagens foram: 

Desvio Padrão, Entropia, medida proposta por Xydeas e Petróvic (XYDEAS e PETROVIC, 

2000) (Qabf), medida proposta por Piella e Heijmans (PIELLA e HEIJMANS, 2003) (Qp), 

Informação mútua e gradiente médio. Além das análises objetivas, são apresentados os 

resultados das análises subjetivas, uma vez que a avaliação perceptual permanece como o 

método mais confiável de análise da qualidade da fusão de imagens. 

Para a avaliação subjetiva, testes foram realizados em que as imagens fonte (visível e 

infra-vermelho) foram apresentadas para os observadores, e em seguida as imagens fundida 

com as diferentes combinações de parâmetros. Cada observador associou uma nota variando 

de 5 a 1, correspondendo à qualidade (excelente, boa, regular, pobre, ruim) de cada imagem 

fundida. 

As imagens fundidas foram geradas a partir de várias combinações de regras de fusão, 

diferentes variações das medidas de atividade e decisão, apresentadas no Capítulo 3. Todas as 

combinações foram consideradas para os processos de fusão multi-resolução pixel-a-pixel 

(FP) e para os processos de fusão a região-a-região (FR). Um terceiro tipo de combinação de 

fusão (FRP) é proposto, onde as imagens aproximadas são tratadas a região-a-região e as 

imagens de detalhe (sub-imagens) pixel-a-pixel. 

Foram consideradas as seguintes medidas de atividade: 

 Valor Absoluto (VA-Janela), em uma janela 3X3 centrada em cada coeficiente, a 

medida de atividade é dada pela soma do valor absoluto de todos os coeficientes 

dentro dessa janela (vide Eq. 3.2, Capítulo 3); 

 Valor Absoluto (VA) de cada coeficiente (vide Eq. 3.3, Capítulo 3); 

 Filtro de mediana (FM), para um tamanho de janela 3X3, é obtido o valor do filtro 

de mediana para cada coeficiente (vide Eq. 3.5, Capítulo 3). 

 Frequência espacial (FE) da sub-imagem (vide Eq. 3.6, Capítulo 3); 

 Filtro de Classificação (FC), em uma janela 3X3 centrada em cada coeficiente, a 

medida de atividade é dada pelo o coeficiente de maior valor absoluto dentro 

dessa janela (vide Eq. 3.7, Capítulo 3); 

As opções de decisão consideradas para combinação dos coeficientes são apresentadas a 

seguir: 

 Média dos coeficientes (M), o valor de yF (coeficiente da wavelet) é dado pela 

média dos coeficientes yA e yB ; 
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 Máxima seleção (MS), o valor de  yF é dado pelo maior valor de medida de 

atividade de cada sub-imagem; 

 Máxima seleção (MSA), semelhante à opção anterior, sendo que a medida de 

atividade de todas as sub-bandas de cada nível k são somadas, e consideradas 

como uma única medida de atividade, ou seja, aplica-se a mesma regra de decisão 

para todas as sub-bandas; 

 Combinação ponderada (CPMS), o valor de yF é obtido por uma combinação 

ponderada em que os pesos são determinados com base na medida de 

similaridade; 

 Combinação ponderada (CPMA) o valor de yF é dado pela combinação ponderada 

de yA e yB em que os pesos de ponderação são os valores das suas respectivas 

medidas de atividade. 

Utilizando a regra de fusão em que a medida de atividade é dada pelo valor absoluto (VA) 

dos coeficientes e o critério de decisão utilizado é o de Máxima Seleção (MS), obtemos as 

imagens fundidas com 4 níveis de decomposição utilizando a DWT (Discrete Wavelet 

Transform) para os filtros disponíveis no toolbox do MATLAB, com o intuito de analisar a 

influência dos filtros (APÊNDICE 2).   

Analisando os cincos melhores resultados de cada métrica objetiva utilizada na análise 

das imagens fundidas, destacados na Tabela do APÊNDICE 2, concluímos que os melhores 

resultados de acordo com as métricas objetivas são os que utilizam os filtros biortogonais e 

assim, todas as simulações posteriores para análise do desempenho da fusão das imagens 

variando os níveis de decomposição utilizando DWT, serão realizadas somente com tais 

filtros. 

Foram efetuadas simulações com 2, 4, 6 e 8 níveis de decomposição utilizando a DWT 

(Discrete Wavelet Transform) e a DT-CWT (Dual-Tree Complex Wavelet Transform) 

apresentadas no APÊNDICE 3. 

Analisando os valores das métricas objetivas das Tabelas do APÊNDICE 4 em cada nível 

de decomposição da DWT, destacamos os cinco melhores resultados em cada nível e 

observamos que o filtro “bior4.4” apresentou os melhores resultados em todos os níveis de 

decomposição. Comparando o desempenho desse filtro variando-se o número de níveis 

conclui-se que o nível 4 apresentou os melhores resultados. Devido a isso, para todas as 

simulações posteriores adotaram-se 4 níveis de decomposição para a DWT.  

Considerando os resultados para a DT-CWT, observamos que os filtros simétricos 
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próximos apresentaram os melhores resultados de acordo com as métricas objetivas; como 

mais níveis de decomposição além do nível 4 não apresentaram resultados muito superiores, 

utilizaremos 4 níveis de decomposição para a DT-CWT. 

A partir dos resultados, observamos que o número de níveis de decomposição pode 

influenciar no desempenho da fusão de imagens. Entretanto, o uso de mais níveis de 

decomposição nem sempre produz resultados tão superiores que justifiquem o seu uso. 

 Foram analisadas as influências de diversos tipos de filtro para todos os casos. Imagens 

combinadas com bordas pouco definidas foi um dos efeitos notados da aplicação de diferentes 

filtros. Os que apresentaram os melhores resultados foram o filtro biortogonal (MALLAT, 

1989) para DWT e o filtro simétrico próximo (KINGSBURY, 2000) para DT-CWT. 

Testes subjetivos e objetivos foram empregados na análise dos resultados das imagens 

fundidas para todas as oito combinações para a seleção das melhores medidas de atividade, 

considerando os três tipos de fusão: FP, FR e FRP. O critério de decisão utilizado é o de 

Máxima Seleção (MS) para todos os casos, as métricas objetivas correspondentes e os 

resultados do MOS (Mean Opinion Score) estão descritos no APÊNDICE 4. 

Em cada combinação escolhemos o melhor resultado de acordo com o MOS, resultando 

em 8 imagens fundidas (APÊNDICE 5) representando cada combinação, e realizamos um 

novo teste subjetivo no qual o avaliador escolheu as três melhores imagens fundidas para 

imagens OCTEC (FIG.4.3) e UN CAMP (FIG. 4.4). 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

FIG. 4.3:  Melhores resultados de Medida de Atividade de acordo com o MOS – OCTEC (a) 

Combinação 1, (b) Combinação 2 e (c) Combinação 3 da TAB. 4.1  

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

FIG. 4.4:  Melhores resultados de Medida de Atividade de acordo com o MOS – UN CAMP 

(a) Combinação 1, (b) Combinação 2 e (c) Combinação 3 da TAB. 4.2  

Assim, de acordo com os testes subjetivos, as três melhores combinações utilizando 

diferentes medidas de atividade foram selecionadas, e são apresentadas nas TAB‟s 4.1 e 4.2, 

para as imagens OCTEC e UN CAMP respectivamente. A DT-CWT foi a transformada 

escolhida, por apresentar os melhores resultados nas diversas combinações. Os tipos de fusão 

selecionados pelos testes subjetivos foram o FP e o FRP.  
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TAB. 4.1:  Combinações de Parâmetros para seleção de Medidas de Atividade - imagem 

OCTEC. 

 Métodos de MR Tipo de Fusão 

Medida de Atividade 

Passa Baixas Passa Altas 

Combinação 1 DT-CWT FRP FE FE 

Combinação 2 DT-CWT FRP FM FC 

Combinação 3 DT-CWT FRP FM VA 

 

TAB. 4.2:  Combinações de Parâmetros  para seleção de  Medidas de Atividade - imagem UN 

CAMP. 

 Métodos de MR Tipo de Fusão 

Medida de Atividade 

Passa Baixas Passa Altas 

Combinação 1 DT-CWT FP FE FE 

Combinação 2 DT-CWT FRP FM FC 

Combinação 3 DT-CWT FRP FM VA 

 

Em seguida, vinte combinações de métodos de decisão foram testadas em conjunto com 

os parâmetros descritos nas TAB‟s 4.1 e 4.2; as métricas objetivas correspondentes e os 

resultados do MOS (Mean Opinion Score) estão apresentados no APÊNDICE 6. A TAB. 4.3 

apresenta a melhor combinação para a imagem OCTEC (FIG. 4.6) de acordo com os testes 

subjetivos. A partir dos resultados da avaliação perceptual para a mesma imagem, foram 

apresentados os valores correspondentes das métricas objetivas, apresentados na Tabela 4.4. É 

importante ressaltar que tais valores não são os melhores de acordo com cada métrica. Neste 

caso, não houve uma correlação direta entre os resultados das avaliações objetiva e subjetiva. 

Ou seja, nenhuma das medidas objetivas foi capaz de associar as melhores notas aos 

resultados escolhidos pelos observadores humanos. 
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TAB. 4.3:  Melhor combinação de parâmetros para a imagem OCTEC de acordo com a 

avaliação subjetiva. 

MÉTODO DE 

MR 

 

TIPO DE 

FUSÃO 

MEDIDA DE ATIVIDADE DECISÃO 

MOS PASSA 

BAIXAS 

PASSA 

ALTAS 

PASSA 

BAIXAS 

PASSA 

ALTAS 

DT-CWT FRP FM FC MS MS 4,67 

 

TAB. 4.4: Resultado da avaliação objetiva para a imagem OCTEC. 

MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO OBJETIVA 

DESVIO 

PADRÃO 
ENTROPIA QABF 

GRADIENTE 

MÉDIO 
INF. MÚTUA QP 

58,6322 7,1764 0,6181 3,7379 0,4689 0,8820 

 

A TAB. 4.5 apresenta o conjunto de parâmetros (métodos de MR e medidas) que 

combinados resultaram nas melhores imagens fundidas de acordo com as análises subjetivas 

para a imagem UN CAMP (FIG. 4.5). Enquanto que os resultados da avaliação objetiva estão 

apresentados na Tabela 4.6. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 



69 
 

 

(e) 

 

(f) 

FIG. 4.5:  Melhores resultados para a imagem UM CAMP (a) Combinação 1, (b) Combinação 

2, (c) Combinação 3, (d) Combinação 4, (e) Combinação 5 e (f) Combinação 6 da TAB. 4.5. 

 

TAB. 4.5:  Melhores combinações de parâmetros para a imagem UN CAMP de acordo com a 

avaliação subjetiva. 

COMBINAÇÃO 
MÉTODO 

DE MR 

 

TIPO DE 

FUSÃO 

MEDIDA DE 

ATIVIDADE 
DECISÃO 

MOS 
PASSA 

BAIXAS 

PASSA 

ALTAS 

PASSA 

BAIXAS 

PASSA 

ALTAS 

1 DT-CWT FRP FM FC CPMS MS 3,67 

2 DT-CWT FRP FM VA CPMS MS 3,67 

3 DT-CWT FP FE -- CPMA M 3,67 

4 DT-CWT FRP FM -- CPMA M 3,67 

5 DT-CWT FRP FM FC CPMA CPMA 3,67 

6 DT-CWT FRP FM VA CPMA CPMA 3,67 
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TAB. 4.6:  Resultados da avaliação objetiva para a imagem UNCAMP. 

COMBINAÇÃO MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO OBJETIVA 

DESVIO 

PADRÃO 
ENTROPIA QABF 

GRADIENTE 

MÉDIO 

INF. 

MÚTUA 
QP 

1 32,4044 6,8947 0,4526 4,5881 0,1512 0,6777 

2 32,6531 6,9149 0,4564 4,8904 0,1466 0,6785 

3 26,5331 6,5445 0,3499 2,9489 0,1166 0,4985 

4 24,4713 6,3065 0,3489 2,8766 0,1208 0,4939 

5 25,6833 6,3634 0,4254 3,4003 0,1226 0,6379 

6 26,2419 6,4177 0,4501 3,8120 0,1202 0,6625 

 

A imagem resultante para a combinação de algoritmos da TAB. 4.4 das imagens fonte 

OCTEC nas regiões da luz visível e do infra-vermelho é apresentada na FIG. 4.6. Analisando 

os valores da TAB 4.6, a Combinação 2 apresenta altos valores de entropia, os melhores 

resultados para as métricas Qabf e Qp, e bons resultados nas outras métricas. A imagem 

resultante desta combinação é apresentada na FIG. 4.7.  

 

 

FIG. 4.6:  Imagem resultante da melhor Combinação da TAB. 4.7 – OCTEC. 
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FIG. 4.7:  Imagem resultante da Combinação 2 da TAB. 4.9 - UN CAMP. 

4.1 CONCLUSÕES 

A escolha das regras de fusão depende das imagens fonte, como observamos nas 

combinações “ótimas” para as duas imagens OCTEC e UN CAMP, em que os melhores 

resultados obtidos utilizam combinações diferentes de algoritmos. O tipo de fusão híbrida 

(FRP) proposto é o que produz os melhores resultados, assim como o uso da DT-CWT. A 

medida de atividade FM foi utilizada mais vezes, embora não se possa afirmar que seja a 

opção ótima.  

A avaliação dos resultados dos algoritmos de fusão de imagens ainda é um problema 

crítico. As métricas objetivas tentam reproduzir as avaliações de um observador humano, 

apesar de apresentarem bons resultados, ainda não tem a capacidade de reproduzir tais 

avaliações completamente, nem sempre os melhores valores das métricas objetivas significam 

os melhores resultados selecionados pela análise subjetiva. 
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5 COMPRESSÃO DE IMAGENS 

Uma segunda etapa deste trabalho estuda os efeitos causados por padrões de compressão 

nas imagens nas duas regiões espectrais e na imagem fundida. o objetivo neste caso é avaliar 

a qualidade das imagens fonte comprimidas e da imagem fundida comprimida em duas 

situações. por exemplo, as imagens oriundas de dois tipos de sensores são codificadas e 

transmitidas, e no lado do receptor são fundidas.  outras aplicações podem necessitar apenas 

da imagem fundida. em ambos os casos, a avaliação subjetiva dos efeitos da compressão é 

bastante útil. 

As imagens nas regiões do visível e do infra-vermelho são comprimidas por 

codificadores de imagem como o h.264/mpeg-4 avc intra (itu-t, iso / iec jtc1) e jpeg-2000 (iso 

/ iec 15444-1: 2004 ) após serem decodificadas são combinadas pelo conjunto de técnicas 

determinado na primeira fase deste trabalho (capítulo 3). o resultado é comparado, via análise 

subjetiva, com a imagem fundida a partir das imagens fonte originais (sem compressão) 

codificadas pelos mesmos padrões. o objetivo é verificar a qualidade das imagens fundidas 

reconstruídas e as taxas de bits necessárias para a transmissão de uma única imagem 

previamente combinada e as taxas de bits usadas pelas duas imagens fonte. os resultados das 

avaliações subjetivas indicam os valores mínimos das taxas de bits para a imagem fundida e 

para as imagens fonte.  

As imagens não comprimidas requerem uma alta capacidade de armazenamento e uma 

grande largura de banda de transmissão. desta forma, é desejável representar a informação 

com um número reduzido de bits em relação à sua forma original. a compressão de dados é a 

arte ou ciência de representar a informação em uma forma compacta. 

Os métodos de compressão podem ser divididos em duas classes: 

 Compressão sem perdas. nas técnicas de compressão sem perdas a imagem 

original pode ser recuperada a partir da imagem comprimida, ou seja, sem perdas 

de informação. porém, as taxas de compressão obtidas são maiores se comparadas 

aos processos de compressão com perdas. 

 Compressão com perdas.  nas técnicas de compressão com perdas, a imagem 

reconstruída não é idêntica à imagem original, mas é bem semelhante. tal 

processo aproveita as limitações do sistema visual humano, que não é capaz de 
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perceber as diferenças entre a imagem original e a imagem reconstruída (com uma 

taxa de compressão que não cause artefatos perceptíveis). 

No processo de compressão deve-se levar em consideração o compromisso entre a taxa 

de compressão e a qualidade da imagem comprimida. o efeito causado pelos padrões de 

compressão pode variar de acordo a imagem, principalmente quando comprimimos imagens 

em regiões espectrais diferentes. nesta dissertação, avaliamos tal conseqüência nas imagens na 

região do infra-vermelho, na região do visível e nas imagens fundidas obtidas no capítulo 

anterior. a seguir, nas próximas duas subseções, descrevemos de forma sucinta os 

codificadores de imagens utilizados nos processos de compressão das imagens nesta 

dissertação. 

5.1 JPEG-2000 

O PADRÃO JPEG-2000 (Joint Photographic Experts Group) (ISO/IEC 15444-1:2004) usa 

técnicas de compressão com base na transformada wavelet e no codificador aritmético, além 

de incluir algumas ferramentas, tais como escalabilidade em termos de qualidade e de 

resolução, marcação de regiões de interesse (ROI), e compressão com perdas e sem perdas. 

Esta última o torna flexível para ser usado em aplicações que exijam imagens de alta 

qualidade bem como em aplicações que demandem limitações de armazenamento e 

transmissão de dados. 

O JPEG-2000 fornece um controle preciso das taxas de bits devido à análise de um 

quadro ou campo inteiro de uma única vez, que é então quebrado em blocos de códigos que 

podem ser processados independentemente. Mais detalhes em (ISO/IEC 15444-1:2004). Isto 

não ocorre em outros sistemas (ITU-T,ISO/IEC JTC1), onde o controle preciso das taxas de 

bits é difícil, de forma que o passo de quantização é alterado para garantir o controle da taxa. 

Referências adicionais podem ser encontradas em (BAKO, 2004), (KAREN, 2003) e 

(CHRISTOPOULOS, SKODRAS e EBRAHIMI, 2000). 

5.2 PADRÃO H.264/MPEG-4AVC 

O padrão H.264/MPEG-4 AVC (ITU-T,ISO/IEC JTC1), apesar de ter como objetivo 

principal a compressão de vídeo, também é utilizado na compressão de imagens estáticas 

apresentando um excelente desempenho em termos de taxa-distorção em comparação a outros 
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padrões existentes (WIEGAND, SULLIVAN, GISLE e LUTHRA, 2003). Ele foi 

desenvolvido com o intuito de criar um padrão capaz de fornecer uma boa qualidade de vídeo 

com uma taxa de bits mais baixa em relação ao padrão dominante MPEG-2 (ISSO/IEC CD 

13818), sendo compatível a todas as necessidades, tais como vídeos de baixa e alta resolução. 

Referências adicionais podem ser encontradas em (WIEGAND, SULLIVAN, GISLE e 

LUTHRA, 2003) e (RICHARDSON, 2010). 

5.3 RESULTADOS DA COMPRESSÃO DAS IMAGENS 

Analisamos os efeitos causados pelos padrões de compressão JPEG-2000 e H.264/AVC 

INTRA nas imagens na região espectral do infra-vermelho, na região espectral do visível e na 

imagem fundida. 

As imagens fundidas “ótimas” resultantes das avaliações objetivas e subjetivas no 

Capítulo 4 apresentadas na FIG. 5.1, para OCTEC, e FIG. 5.2, para UN CAMP, são 

codificadas pelos padrões de codificação JPEG-2000 e H.264/AVC INTRA. Tais imagens são 

convertidas para o formato YUV 4:0:0 para serem processadas pelo codificador H.264/AVC, 

perfil High (HP), nível 4,0, no modo Intra. As taxas de compressão analisadas foram de 0,25 

bpp, 0,5bpp, 1,0 bpp, 1,5 bpp,  2,0 bpp, 2,5 bpp, 3,0 bpp e 3,5 bpp para a imagem fundida 

OCTEC (FIG. 5.1) e as taxas de compressão de 0,25 bpp, 0,5bpp, 1,0 bpp, 1,5 bpp e 2,0 bpp 

para a imagem fundida UN CAMP (FIG. 5.2).  Essas taxas são diretamente definidas no 

software JPEG-2000 (KAKADU, 2010). Para o H.264/AVC deve-se variar os valores do 

parâmetro QP (passo de quantização), de modo a atingir os valores mais próximos aos 

estipulados.  
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FIG. 5.1:  Imagem Fundida OCTEC. 

 

FIG. 5.2: Imagem Fundida UN CAMP. 

Por meio de análises subjetivas, concluímos que os valores mínimos de taxa de 

compressão para a imagem fundida OCTEC é de 2,0 bpp (FIG. 5.3) e para a imagem fundida 

UN CAMP é de 1,0 bpp (FIG. 5.4) para que as imagens reconstruídas sejam consideradas 

„iguais‟ perceptivelmente comparadas às imagens originais fundidas (FIG‟s. 5.1 e 5.2). 
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(a)           (b) 

FIG. 5.3:  Imagem fundida codificada OCTEC com (a) H264 e (b) JPEG2000 com taxa de 2,0 

bpp. 

  

(a)                   (b) 

FIG. 5.4:  Imagem fundida codificada UN CAMP com (a) H264 e (b) JPEG2000 com taxa de 

1,0 bpp. 

A partir das taxas de compressão determinadas (FIG‟s 5.3 e 5.4), codificamos os pares de 

imagens visíveis e infra-vermelhas das imagens OCTEC e UN CAMP, empregadas no 

Capítulo 4, utilizando os mesmos padrões de codificação e diferentes combinações de taxas 

de compressão apresentadas nas TAB‟s. 5.1 e 5.2., de modo que a soma das taxas seja igual ou 

menor que as taxas determinadas anteriormente para cada imagem. Em seguida, combinamos 

as imagens codificadas por meio do conjunto de técnicas utilizadas para obter as imagens 

fundidas “ótimas” resultantes do Capítulo 4 apresentadas na FIG. 5.1, para OCTEC, e FIG. 

5.2, para UN CAMP, respectivamente. 
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TAB. 5.1:  Combinações de taxas de compressão para a imagem OCTEC. 

Combinação 

Imagens 
Soma das Taxas 

(bpp) 
Visível 

(Codificador / Taxa) 

Infra-vermelha 

(Codificador / Taxa) 

1 JPEG-2000 / 1,0 bpp JPEG-2000 / 1,0 bpp 2,0 

2 JPEG-2000 / 1,5 bpp JPEG-2000 / 0,5 bpp 2,0 

3 JPEG-2000 / 0,5 bpp JPEG-2000 / 1,0 bpp 1,5 

4 JPEG-2000 / 1,0 bpp H.264 / 1,0 bpp 2,0 

5 JPEG-2000 / 1,5 bpp H.264 / 0,5 bpp 2,0 

6 JPEG-2000 / 0,5 bpp H.264 / 1,0 bpp 1,5 

7 H.264 / 1,0 bpp H.264 / 1,0 bpp 2,0 

8 H.264 / 1,5 bpp H.264 / 0,5 bpp 2,0 

9 H.264 / 0,5 bpp H.264 / 1,0 bpp 1,5 

10 H.264 / 1,0 bpp JPEG-2000 / 1,0 bpp 2,0 

11 H.264 / 1,5 bpp JPEG-2000 / 0,5 bpp 2,0 

12 H.264 / 0,5 bpp JPEG-2000 / 1,0 bpp 1,5 
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TAB. 5.2:  Combinações de taxas de compressão para a imagem UN CAMP 

Combinação 

Imagens 
Soma das Taxas 

(bpp) 
Visível 

(Codificador / Taxa) 

Infra-vermelha 

(Codificador / Taxa) 

1 JPEG-2000 / 0,5 bpp JPEG-2000 / 0,5 bpp 1,0 

2 JPEG-2000 / 0,7 bpp JPEG-2000 / 0,3 bpp 1,0 

3 JPEG-2000 / 0,7 bpp JPEG-2000 / 0,2 bpp 0,9 

4 JPEG-2000 / 0,5 bpp H.264 / 0,5 bpp 1,0 

5 JPEG-2000 / 0,7 bpp H.264 / 0,3 bpp 1,0 

6 JPEG-2000 / 0,7 bpp H.264 / 0,2 bpp 0,9 

7 H.264 / 0,5 bpp H.264 / 0,5 bpp 1,0 

8 H.264 / 0,7 bpp H.264 / 0,3 bpp 1,0 

9 H.264 / 0,7 bpp H.264 / 0,2 bpp 0,9 

10 H.264 / 0,5 bpp JPEG-2000 / 0,5 bpp 1,0 

11 H.264 / 0,7 bpp JPEG-2000 / 0,3 bpp 1,0 

12 H.264 / 0,7 bpp JPEG-2000 / 0,2 bpp 0,9 

 

As imagens fundidas resultantes das combinações das TAB‟s 5.1 e 5.2 são comparadas, 

via análise subjetiva, com as imagens fundidas das FIG‟s. 5.3 e 5.4. As combinações que não 

apresentaram diferenças perceptíveis subjetivamente em relação às imagens fundidas originais 

para imagem OCTEC estão apresentadas na FIG. 5.5  e TAB 5.3; e para imagem UN CAMP 

na FIG 5.6 e TAB 5.4, as outras imagens apresentaram artefatos relevantes. 
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 TAB. 5.3:  Imagens fundidas codificadas “ótimas” OCTEC 

Combinação 

Imagens 
Soma das Taxas 

(bpp) 
Visível 

(Codificador / Taxa) 

Infra-vermelha 

(Codificador / Taxa) 

1 JPEG-2000 / 1,0 bpp JPEG-2000 / 1,0 bpp 2,0 

2 JPEG-2000 / 1,5 bpp JPEG-2000 / 0,5 bpp 2,0 

4 JPEG-2000 / 1,0 bpp H.264 / 1,0 bpp 2,0 

5 JPEG-2000 / 1,5 bpp H.264 / 0,5 bpp 2,0 

8 H.264 / 1,5 bpp H.264 / 0,5 bpp 2,0 

 

   

(a)             (b) 

   

(c)            (d) 
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(e) 

FIG. 5.5:  Imagens fundidas codificadas “ótimas” OCTEC (a) Combinação 1, (b) Combinação 

2, (c) Combinação 4, (d) Combinação 5 e (e) Combinação 8 da TAB. 5.1. 

 

TAB. 5.4:  Imagens fundidas codificadas “ótimas” UN CAMP. 

Combinação 

Imagens 
Soma das Taxas 

(bpp) 
Visível 

(Codificador / Taxa) 

Infra-vermelha 

(Codificador / Taxa) 

1 JPEG-2000 / 0,5 bpp JPEG-2000 / 0,5 bpp 1,0 

2 JPEG-2000 / 0,7 bpp JPEG-2000 / 0,3 bpp 1,0 

3 JPEG-2000 / 0,7 bpp JPEG-2000 / 0,2 bpp 0,9 

10 H.264 / 0,5 bpp JPEG-2000 / 0,5 bpp 1,0 

 

  



81 
 

   

(a)            (b) 

   

(c)            (d) 

FIG. 5.6:  Imagens fundidas codificadas “ótimas” UN CAMP (a) Combinação 1, (b) 

Combinação 2, (c) Combinação 3 e (d) Combinação 10 da TAB. 5.2. 

Analisando os demais resultados para imagem OCTEC, verificamos que diminuindo a 

taxa de compressão utilizando o padrão H.264/AVC INTRA, a imagem apresenta artefatos, 

tais como efeito de blurring notado na FIG. 5.7 (a), em que o chão da cena aparece 

claramente borrado. As degradações nas imagens são cada vez mais visíveis quando a taxa de 

compressão é diminuída na codificação das imagens visíveis com o decodificador H.264/AVC 

INTRA  FIG. 5.7 (b). 
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(a) 

 

(b) 

FIG. 5.7:  OCTEC: (a)Combinação 7 - Imagem com efeito de blurring, (b)Combinaçao 12 - 

Perda de Detalhes da TAB 5.1. 

Para os outros resultados da imagem UN CAMP, observamos que valores menores de 

taxa de compressão utilizando o padrão H.264/AVC INTRA também influenciam a qualidade 

das imagens reconstruídas. Para este caso, as degradações são mais visíveis quando usamos 

taxas menores utilizando o padrão H.264/AVC INTRA para codificar as imagens infra-

vermelhas (FIG. 5.8). 
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(a) 

 

(b) 

FIG. 5.8:  UN CAMP: (a) Combinação 4 e (b) Combinação 8 da TAB. 5.2. 

Considerando o caso isolado em que para a codificação da imagem OCTEC infra-

vermelha utilizando valores baixos de taxas de compressão e o padrão H.264/AVC INTRA, a 

imagem reconstruída apresentou nítidas degradações de qualidade. Para todas as outras 

combinações, as taxas mínimas necessárias para representar as imagens na região do infra-

vermelho são sempre inferiores às da região da luz visível, sem que a informação “útil” de 

cada região seja afetada pelos eventuais artefatos de codificação.  
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5.4 CONCLUSÕES 

Nos resultados apresentados neste capítulo, observamos a flexibilidade no envio de 

informações de um sistema de fusão de imagens. As análises subjetivas demonstraram ser 

possível a diminuição da quantidade de bits codificando as imagens fundidas, sem que estas 

sejam afetadas por quaisquer artefatos de codificação (visualmente perceptíveis). A taxa 

mínima de codificação depende da imagem fundida, e varia de acordo com a textura e 

tamanho da imagem, entre outras características. 

Se o sistema de fusão de imagens encontra-se no receptor, em um ambiente de 

comunicação de dados, é necessário o envio das imagens visíveis e infra-vermelhas originais. 

Por meio de análises subjetivas verificamos as taxas de bits necessárias para a transmissão das 

duas imagens sem perda das informações “úteis” para posterior fusão. Concluímos que as 

taxas de bits mínimas necessárias para transmissão das imagens na região do infravermelho 

sem que haja degradações perceptíveis visualmente são inferiores às taxas de bits utilizadas na 

codificação das imagens na região da luz visível. 

 

  



85 
 

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Esta dissertação mostrou a complexidade de se projetar uma técnica universal capaz de 

atender as necessidades de todas as aplicações de fusão de imagens, principalmente quando 

tais imagens são oriundas de regiões espectrais diferentes. diversas técnicas de fusão foram 

aplicadas às imagens fonte com diferentes combinações de medidas de informações e outros 

parâmetros. outro grande desafio no estudo da fusão de imagens, em particular a fusão 

utilizando imagens na região do infra-vermelho e na região do visível é a ausência de bancos 

de dados disponíveis. 

Os resultados das combinações “ótimas” para as imagens fonte obtidos por meio de uma 

extensa análise subjetiva de parâmetros, mostram que os resultados das métricas objetivas 

para fusão de imagens disponíveis na literatura não correspondem eficientemente à percepção 

visual. tal limitação deve-se ao fato da ausência de uma imagem “verdade” que sirva como 

referência para os resultados dos algoritmos de fusão de imagens.  

O tipo de fusão proposto nesta dissertação, em que as imagens aproximadas são tratadas a 

região-a-região e as imagens de detalhe são tratadas pixel-a-pixel foram os que apresentaram 

os melhores resultados. as medidas de atividade e procedimentos de combinação das imagens 

fonte foram determinadas de acordo com cada imagem fonte por meio dos testes subjetivos. 

Foi realizada a codificação das imagens usando codificadores H.264/AVC e JPEG-2000 

com o propósito de analisar e determinar a taxa mínima de bits das imagens fonte e fundida 

de modo que não causasse artefatos de codificação perceptualmente visíveis. análises 

subjetivas indicaram que as imagens fundidas podem ser comprimidas com taxas de bits 

relativamente baixas, sem comprometer a qualidade visual das imagens. a taxa mínima de 

depende das características (e.g. textura) da imagem fundida. 

com base na taxa mínima de compressão determinada para as imagens fundidas, as 

imagens fonte foram codificadas usando várias combinações de taxas. avaliações subjetivas 

indicaram que as taxas mínimas necessárias para a transmissão das imagens na região do 

infravermelho sem que haja degradações perceptíveis visualmente são inferiores às taxas de 

bits utilizadas na codificação das imagens na região da luz visível, o que é uma conclusão 

bastante previsível. além disto, o padrão JPEG-2000 apresentou um desempenho superior ao 

do codificador H.264/AVC, produzindo imagens com menos artefatos com taxas de bits 
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inferiores. 

 

 

 

Para trabalhos futuros seguem como sugestões: 

 

 Desenvolver uma métrica objetiva capaz de avaliar eficientemente a fusão 

de imagem oriundas da região espectral do infra-vermelho e da luz 

visível. 

 Avaliar outros tipos de medidas de atividade e medidas de decisão, com 

base nas características das imagens fonte, em particular de imagens 

provenientes da região do espectro da luz visível e do infra-vermelho. 

 Desenvolver um algoritmo eficiente para o registro de imagens 

capturadas na região do infra-vermelho e visível. 

 Desenvolver um algoritmo de fusão de imagens com base na estimação 

de movimento. 
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IMAGENS NA REGIÃO DA LUZ VISÍVEL 

 

ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO 

 

O espectro EM (Eletromagnético) contém o intervalo completo da radiação 

eletromagnética. O espectro é considerado a principal fonte de energia para imagens, apesar 

de existirem outras como: Acústica, Ultrasônica e Eletrônica (por meio de feixes de elétrons). 

As imagens baseadas nessas radiações eletromagnéticas são as mais comuns, principalmente 

as imagens de Raio X e a da banda (intervalo do Espectro EM) Visível. A FIG. 1 mostra uma 

representação do Espectro EM. 

 

 

FIG.1: Espectro EM (SAMUELROBAERT, 2011). 

 

As ondas eletromagnéticas podem ser interpretadas como ondas senoidais que se 

propagam, ou então, como partículas sem massa deslocando-se em padrão ondulatório, onde 

cada partícula contém certa quantidade de energia, que denominamos fótons.  

Além de ser expresso como energia, podemos também expressar o espectro de outra duas 

maneiras: o comprimento de onda ( ), expresso em   , e a freqüência ( ), expresso em    

que se relacionam por meio da expressão [         ], onde   é a velocidade da luz (   

                ). Já a energia, é dada por [         ], onde   é a constante de Planck 

(                  ). Com isso, verificamos que a energia é proporcional à freqüência e 

inversamente proporcional ao comprimento de onda. A FIG. 2 apresenta outra imagem do 

Espectro EM com a escala de comprimento de onda e freqüência que expressam a radiação 

eletromagnética, e vemos em detalhe a banda visível.  
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FIG. 2:  Espectro EM com a banda visível detalhada (FISICASEMMISTERIOS, 2011). 

 

ESPECTRO VISÍVEL 

 

Isaac Newton (1642-1727) descobriu que quando um feixe de luz solar passa por um 

prisma de vidro, o feixe emergente não consiste de uma luz branca, mas sim de um espectro 

de cores que varia do violeta ao vermelho. Essa luz emergente é a responsável pelo tipo 

particular de radiação eletromagnética que é visível ao olho humano. A FIG. 3 apresenta a 

representação do feixe de luz passando pelo prisma. 

FIG. 3:  Representação do feixe de luz passando pelo prisma. (LEANNDROLUIZ, 2011). 

 

Existem dois tipos de luz: 

- Luz Monocromática (Acromática) que é a luz de uma só cor. Ela possui um único 

atributo que é a intensidade, que varia do preto ao branco, com vários níveis de cinza. As 

imagens de formato .pgm são imagens monocromáticas. 

- Luz  Cromática  que é a colorida, descrita por 3 medidas básicas: 

Radiância – quantidade de energia emitida pela fonte de luz. É medida em watts ( ); 

Luminância – quantidade de energia que o observador percebe da fonte de luz. É medida 

em lumens (  ); 

Brilho – é o descritor subjetivo da percepção da luz. É um dos fatores principais para 
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descrição das cores. 

A banda visível cobre a faixa de        à       , e por conveniência dividiremos essa 

faixa em 6 regiões (cores): Violeta, Azul, Verde, Amarelo, Laranja, Vermelho (nessa ordem). 

Nenhuma dessas regiões termina abruptamente de uma para outra, mas sim se misturam 

gradativamente. 

As cores que percebemos num objeto não são determinadas pela luz emitida, mas sim 

pela luz refletida. Quando um corpo reflete luz com todos os comprimentos de onda 

equilibrados, esse corpo apresenta-se na cor branca. 

 

IMAGENS NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

 

ESPECTRO INFRAVERMELHO 

 

A descoberta da radiação infravermelha é creditada ao alemão Friedrich William Herschel 

por volta de 1800, quando repetiu a experiência do prisma de Newton com a finalidade de 

descobrir qual da cores do arco-íris daria mais resultado no aquecimento do bulbo de um 

termômetro de mercúrio e detectou uma quantidade de calor mais forte logo abaixo da região 

vermelha do espectro (SCRIBNER, KRUER e KILLIANY, 1991), observando que ali não 

havia luz.  

Herschel concluiu que este fenômeno estaria associado a uma forma de radiação invisível 

que transmitia calor e que tinha natureza ondulatória como a luz. Deste modo, Herschel 

comprovou a existência de uma nova forma de luz, invisível, e a chamou de infravermelho. 

Cinqüenta anos depois James Clerk Maxwell (1831-1879) verificaria que essa radiação 

infravermelha e a luz visível eram apenas uma parte do espectro eletromagnético. No 

infravermelho, os comprimentos de onda variam de valores próximos ao vermelho até     . 

A região do infravermelho é, por conveniência, subdividida em quatro partes com 

denominações que relaciona sua proximidade com a região do espectro visível. 

Infravermelho próximo (near infrared, NIR) – região de         (       ) a      

(       ). 

Infravermelho médio (middle infrared, MIR) – região de      (1      ) a      

(5     ). 

Infravermelho distante (far infrared, FIR) – região de      (      ) a       (      ). 

Infravermelho extremo (extreme infrared, XIR) – região de       (      ) a      
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(       ). 

Uma imagem infravermelha é um mapeamento bidimensional, geralmente em tons de 

cinza que representa a captação da radiação infravermelha por um detector específico. 
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2. APÊNDICE 
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Este APÊNDICE apresenta os valores das métricas objetivas dos resultados da fusão das 

imagens fontes UN CAMP, utilizando os filtros disponíveis no toolbox do MATLAB, com o 

intuito de analisar a influência dos filtros DWT. 

 

Filtro 

(Wavelets 

Toolbox do 

MATLAB, 

ver função 

wfilters) 

Métricas de Avaliação Objetiva 

Desvio 

Padrão 

Entropia Qabf Gradiente 

Médio 

Inf. Mútua Qp 

Haar 28,9075 6,6889 0,4391 5,8091 0,1009 0,5467 

db2 28,2020 6,6399 0,4262 5,4891 0,1005 0,6165 

db3 28,1687 6,6300 0,4190 5,4108 0,0996 0,6054 

db4 27,7771 6,6195 0,4204 5,3908 0,0995 0,6211 

db5 27,9565 6,6267 0,4173 5,3583 0,1000 0,6228 

db6 27,8962 6,6181 0,4107 5,3558 0,0998 0,6076 

db7 27,6427 6,6158 0,4088 5,3287 0,0987 0,6203 

db8 27,8635 6,6134 0,4098 5,3321 0,0995 0,6255 

db9 27,8431 6,6196 0,4106 5,3371 0,0984 0,6310 

db10 27,6805 6,6196 0,4036 5,3136 0,0992 0,6194 

sym2 28,2020 6,6399 0,4262 5,4891 0,1005 0,6165 

sym3 28,1687 6,6300 0,4190 5,4108 0,0996 0,6054 

sym4 28,1055 6,6277 0,4251 5,3853 0,1001 0,6255 

sym5 27,9360 6,6281 0,4240 5,3671 0,1008 0,6282 

sym6 27,8500 6,6202 0,4172 5,3549 0,1004 0,6120 

sym7 27,7480 6,6241 0,4215 5,3470 0,1005 0,6227 

sym8 27,8350 6,6216 0,4240 5,3469 0,1003 0,6321 

coif1 28,4651 6,6456 0,4177 5,4782 0,1004 0,6024 

coif2 27,9246 6,6209 0,4289 5,3783 0,1008 0,6326 

coif3 27,7722 6,6248 0,4222 5,3508 0,1000 0,6264 

coif4 27,7766 6,6137 0,4240 5,3335 0,1000 0,6309 

coif5 27,9407 6,6256 0,4181 5,3373 0,0994 0,6242 

bior1.1 28,9075 6,6889 0,4391 5,8091 0,1009 0,5467 

bior1.3 28,6792 6,6902 0,4251 6,0891 0,0976 0,5245 

bior1.5 28,9494 6,7056 0,4196 6,2166 0,0965 0,5089 

bior2.2 28,5170 6,6246 0,4424 5,2500 0,1010 0,6532 

bior2.4 27,9569 6,6118 0,4325 5,2657 0,1011 0,6412 

bior2.6 27,8386 6,6154 0,4347 5,2987 0,1004 0,6503 

bior2.8 27,6796 6,6256 0,4214 5,3269 0,0989 0,6150 

bior3.1 29,7461 6,7951 0,3747 5,6264 0,0873 0,5753 

bior3.3 28,2918 6,6576 0,4062 5,3909 0,0938 0,6266 

bior3.5 28,3992 6,6703 0,4104 5,3739 0,0516 0,6265 

bior3.7 28,4320 6,6714 0,4053 5,3989 0,0945 0,6184 

bior3.9 28,2122 6,6430 0,4090 5,3867 0,0948 0,6302 

bior4.4 27,9699 6,6146 0,4302 5,2875 0,1014 0,6381 

bior5.5 28,1517 6,6341 0,4090 5,4430 0,0995 0,5833 
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bior6.8 27,6553 6,6183 0,4295 5,3003 0,0998 0,6376 

Dmey 27,8111 6,6257 0,4094 5,3226 0,0989 0,6142 

rbio1.1 28,9075 6,6889 0,4391 5,8091 0,1009 0,5467 

rbio1.3 27,8128 6,6230 0,4348 5,3648 0,1014 0,6311 

rbio1.5 27,7840 6,6250 0,4242 5,3595 0,1004 0,6150 

rbio2.2 30,5037 6,7690 0,3338 6,8766 0,0935 0,4359 

rbio2.4 29,4094 6,7028 0,3715 5,9987 0,0967 0,5263 

rbio2.6 28,9275 6,6782 0,3877 5,8130 0,0984 0,5659 

rbio2.8 28,5782 6,6734 0,3810 5,7043 0,0976 0,5409 

rbio3.1 76,3027 6,9417 0,0693 40,7605 0,0553 0,0047 

rbio3.3 36,2235 7,0680 0,2293 11,4287 0,0743 0,1601 

rbio3.5 31,0413 6,8502 0,2985 7,7919 0,0857 0,3477 

rbio3.7 30,6134 6,8152 0,3134 7,0722 0,0886 0,4339 

rbio3.9 31,0548 6,8103 0,3179 6,9383 0,0907 0,4442 

rbio4.4 28,4998 6,6516 0,3997 5,6313 0,0986 0,5905 

rbio5.5 27,8793 6,6236 0,4135 5,4256 0,0995 0,6059 

rbio6.8 27,9084 6,6386 0,4079 5,4490 0,0993 0,5916 
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3. APÊNDICE 

  



103 
 

Este APÊNDICE apresenta os valores das métricas objetivas dos resultados da fusão das 

imagens fontes UN CAMP, com 2, 4, 6 e 8 níveis de decomposição utilizando a DWT 

(Discrete Wavelet Transform) e a DT-CWT (Dual-Tree Complex Wavelet Transform). 

 

DWT (Discrete Wavelet Transform) 

Níveis de 

Decomposição 
Filtro 

Métricas de Avaliação Objetiva 

Qabf Qp 
Gradiente 

Médio 

2 bior1.1 0,4066 0,5286 4,8097 

2 bior1.3 0,3897 0,5117 4,8840 

2 bior1.5 0,3846 0,4833 4,9190 

2 bior2.2 0,4110 0,5729 4,4136 

2 bior2.4 0,4043 0,5699 4,4100 

2 bior2.6 0,4013 0,5614 4,4033 

2 bior2.8 0,3989 0,5630 4,4158 

2 bior3.1 0,3816 0,5687 4,5834 

2 bior3.3 0,3893 0,5687 4,4474 

2 bior3.5 0,3895 0,5672 4,4014 

2 bior3.7 0,3887 0,5651 4,4048 

2 bior3.9 0,3861 0,5616 4,3951 

2 bior4.4 0,4035 0,5712 4,3936 

2 bior5.5 0,3979 0,5564 4,4279 

2 bior6.8 0,3991 0,5682 4,3744 

4 bior1.1 0,4391 0,5467 5,8091 

4 bior1.3 0,4251 0,5245 6,0891 

4 bior1.5 0,4196 0,5089 6,2166 

4 bior2.2 0,4424 0,6532 5,2500 

4 bior2.4 0,4325 0,6412 5,2657 

4 bior2.6 0,4347 0,6503 5,2987 

4 bior2.8 0,4214 0,6150 5,3269 

4 bior3.1 0,3747 0,5753 5,6264 

4 bior3.3 0,4062 0,6266 5,3909 

4 bior3.5 0,4104 0,6265 5,3739 

4 bior3.7 0,4053 0,6184 5,3989 

4 bior3.9 0,4090 0,6302 5,3867 

4 bior4.4 0,4302 0,6381 5,2875 

4 bior5.5 0,4090 0,5833 5,4430 

4 bior6.8 0,4295 0,6376 5,3003 

6 bior1.1 0,4394 0,5483 5,9465 

6 bior1.3 0,4240 0,5210 6,2840 

6 bior1.5 0,4204 0,5124 6,4095 

6 bior2.2 0,4410 0,6410 5,3591 

6 bior2.4 0,4344 0,6363 5,3665 

6 bior2.6 0,4350 0,6445 5,4159 

6 bior2.8 0,4213 0,6097 5,4419 

6 bior3.1 0,3361 0,4154 5,5417 

6 bior3.3 0,3976 0,6080 5,5226 
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6 bior3.5 0,4006 0,6069 5,4957 

6 bior3.7 0,4039 0,6163 5,5146 

6 bior3.9 0,4063 0,6177 5,4902 

6 bior4.4 0,4299 0,6321 5,3978 

6 bior5.5 0,4069 0,5757 5,5518 

6 bior6.8 0,4285 0,6301 5,4198 

8 bior1.1 0,4339 0,5366 5,9831 

8 bior1.3 0,4161 0,5074 6,3810 

8 bior1.5 0,4112 0,4992 6,5214 

8 bior2.2 0,4362 0,6218 5,3439 

8 bior2.4 0,4310 0,6182 5,3512 

8 bior2.6 0,4308 0,6273 5,4037 

8 bior2.8 0,4171 0,5924 5,4280 

8 bior3.1 0,2562 0,2270 5,0083 

8 bior3.3 0,3918 0,5996 5,5286 

8 bior3.5 0,3924 0,5697 5,4504 

8 bior3.7 0,3985 0,5785 5,4741 

8 bior3.9 0,4002 0,5860 5,4628 

8 bior4.4 0,4265 0,6157 5,3800 

8 bior5.5 0,4040 0,5569 5,5304 

8 bior6.8 0,4237 0,6122 5,4035 
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DT-CWT (Dual-Tree Complex Wavelet Transform) 

Níveis de 

Decomposição 

Filtros 

(KINGSBURY, 

2000) 

Quarter 

Sample Shift 

Orthogonal -Q-

shift 

(KINGSBURY, 

2000) 

Métricas de Avaliação Objetiva 

Qabf Qp 
Gradiente 

Médio 

2 Antonini 6 0,4226 0,5882 4,0642 

2  A 0,4219 0,5882 4,0622 

2  B 0,4193 0,5862 4,0594 

2  C 0,4189 0,5859 4,0576 

2  D 0,4182 0,5845 4,0527 

2 Legall 6 0,4251 0,5912 4,0555 

2  A 0,4239 0,5909 4,0528 

2  B 0,4216 0,5889 4,0466 

2  C 0,4214 0,5885 4,0454 

2  D 0,4206 0,5876 4,0422 

2 near_sym_a 6 0,4278 0,5913 4,0818 

2  A 0,4267 0,5915 4,0765 

2  B 0,4248 0,5902 4,0737 

2  C 0,4245 0,5809 4,0727 

2  D 0,4233 0,5886 4,0670 

2 near_sym_b 6 0,4223 0,5874 4,0734 

2  A 0,4214 0,5876 4,0699 

2  B 0,4191 0,5859 4,0649 

2  C 0,4188 0,5855 4,0645 

2  D 0,4179 0,5841 4,0615 

4 Antonini 6 0,4729 0,6874 4,8295 

4  A 0,4715 0,6875 4,8208 

4  B 0,4704 0,6875 4,8233 

4  C 0,4704 0,6877 4,8205 

4  D 0,4706 0,6875 4,8184 

4 Legall 6 0,4749 0,6900 4,7995 

4  A 0,4734 0,6906 4,7938 

4  B 0,4722 0,6902 4,7940 

4  C 0,4720 0,6898 4,7913 

4  D 0,4708 0,6896 4,7922 

4 near_sym_a 6 0,4763 0,6894 4,8317 

4  A 0,4761 0,6907 4,8251 

4  B 0,4743 0,6902 4,8231 

4  C 0,4742 0,6901 4,8218 

4  D 0,4732 0,6901 4,8204 

4 near_sym_b 6 0,4743 0,6874 4,8386 

4  A 0,4733 0,6884 4,8299 

4  B 0,4719 0,6879 4,8293 

4  C 0,4711 0,6879 4,8271 

4  D 0,4721 0,6877 4,8262 

6 Antonini 6 0,4786 0,6887 4,9278 
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6  A 0,4783 0,6896 4,9143 

6  B 0,4779 0,6902 4,9203 

6  C 0,4781 0,6903 4,9174 

6  D 0,4775 0,6900 4,9158 

6 Legall 6 0,4804 0,6914 4,8957 

6  A 0,4796 0,6926 4,8891 

6  B 0,4788 0,6929 4,8923 

6  C 0,4794 0,6925 4,8902 

6  D 0,4778 0,6923 4,8879 

6 near_sym_a 6 0,4820 0,6908 4,9282 

6  A 0,4829 0,6930 4,9188 

6  B 0,4816 0,6929 4,9195 

6  C 0,4816 0,6929 4,9193 

6  D 0,4806 0,6927 4,9158 

6 near_sym_b 6 0,4796 0,6887 4,9359 

6  A 0,4796 0,6905 4,9239 

6  B 0,4787 0,6905 4,9254 

6  C 0,4788 0,6905 4,9231 

6  D 0,4777 0,6903 4,9219 

8 Antonini 6 0,4772 0,6826 4,9318 

8  A 0,4767 0,6838 4,9182 

8  B 0,4767 0,6845 4,9251 

8  C 0,4771 0,6848 4,9216 

8  D 0,4766 0,6855 4,9200 

8 Legall 6 0,4790 0,6854 4,8997 

8  A 0,4782 0,6867 4,8932 

8  B 0,4785 0,6872 4,8963 

8  C 0,4784 0,6868 4,8933 

8  D 0,4771 0,6876 4,8938 

8 near_sym_a 6 0,4811 0,6848 4,9326 

8  A 0,4815 0,6872 4,9237 

8  B 0,4808 0,6871 4,9243 

8  C 0,4812 0,6872 4,9247 

8  D 0,4798 0,6881 4,9212 

8 near_sym_b 6 0,4786 0,6828 4,9399 

8  A 0,4776 0,6846 4,9284 

8  B 0,4780 0,6848 4,9319 

8  C 0,4773 0,6849 4,9277 

8  D 0,4769 0,6858 4,9271 
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4. APÊNDICE 
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Este APÊNDICE apresenta as métricas objetivas e os resultados do MOS (Mean Opinion 

Score) correspondente às combinações das medidas de atividade para as imagens fontes 

OCTEC e UN CAMP. 

 

RESULTADOS PARA AS IMAGENS FONTES OCTEC 

Combinação 

de Medida de 

Atividade 
Método 

de MR 

Tipo 

de 

Fusão 

Métricas de Avaliação Objetiva 

MOS 

Passa 

Baixas 

Passa 

Altas 

Desvio 

Padrão 
Entropia Qabf 

Gradiente 

Médio 

Inf. 

Mútua 
Qp 

VA VA DWT FP 37.9999 6.8500 0.5404 4.1487 0.3106 0.8606 2.25 

VA VA DWT FR 43.7040 6.6262 0.6468 3.7704 0.4919 0.8724 1.25 

VA VA DWT FRP 43.8105 7.0462 0.5531 4.2041 0.3194 0.8691 3.00 

VA VA DT-
CWT 

FP 37.8703 6.8077 0.5778 3.8838 0.3292 0.8684 3.00 

VA VA DT-

CWT 

FR 40.4196 6.5020 0.6733 3.7001 0.4630 0.8712 1.50 

VA VA DT-
CWT 

FRP 40.4567 6.8415 0.5881 3.9172 0.3343 0.8736 3.75 

FE FE DWT FP 49.6596 7.2893 0.5596 4.2681 0.2946 0.8709 1.00 

FE FE DWT FR 43.7263 6.5705 0.6780 3.7770 0.5119 0.8735 1.50 

FE FE DWT FRP 43.7889 6.9891 0.5898 3.9975 0.3545 0.8738 3.25 

FE FE DT-
CWT 

FP 47.9562 7.3794 0.5420 4.1743 0.2452 0.8691 1.00 

FE FE DT-

CWT 

FR 40.2906 6.5177 0.6720 3.7007 0.4474 0.8711 1.75 

FE FE DT-
CWT 

FRP 40.2818 6.7795 0.5931 3.6807 0.3419 0.8739 4.25 

FE VA DWT FP 49.6991 7.3328 0.5281 4.4524 0.2641 0.8662 1.50 

FE VA DWT FR 43.7252 6.6096 0.6505 3.7661 0.5036 0.8724 1.50 

FE VA DWT FRP 43.8313 7.0420 0.5540 4.2016 0.3232 0.8692 3.50 

FE VA DT-
CWT 

FP 48.0162 7.3916 0.5367 4.3703 0.2377 0.8684 1.50 

FE VA DT-

CWT 

FR 40.3091 6.4877 0.6712 3.6997 0.4543 0.8709 1.75 

FE VA DT-
CWT 

FRP 40.3466 6.8196 0.5871 3.9163 0.3289 0.8732 4.25 

FC FC DWT FP 39.0573 6.8849 0.5546 3.9472 0.3197 0.8663 2.00 
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FM FM DWT FR 57.3335 6.8200 0.6506 3.7818 0.5637 0.8763 1.50 

FM FC DWT FRP 57.3795 7.2195 0.5723 3.9760 0.4075 0.8766 2.88 

FC FC DT-

CWT 

FP 38.0388 6.7979 0.5861 3.7283 0.3329 0.8694 2.38 

FM FM DT-
CWT 

FR 58.6242 6.7259 0.7032 3.6848 0.6279 0.8792 2.25 

FM FC DT-

CWT 

FRP 58.6322 7.1764 0.6181 3.7379 0.4689 0.8820 4.75 

FC VA DWT FP 39.1177 6.9216 0.5430 4.1856 0.3088 0.8630 2.38 

FM VA DWT FR 57.3335 6.8200 0.6506 3.7818 0.5637 0.8763 1.00 

FM VA DWT FRP 57.4161 7.2523 0.5523 4.2176 0.3843 0.8731 2.88 

FC VA DT-

CWT 

FP 38.0711 6.8188 0.5774 3.8961 0.3288 0.8686 2.88 

FM VA DT-
CWT 

FR 58.6242 6.7272 0.7031 3.6848 0.6276 0.8792 1.00 

FM VA DT-
CWT 

FRP 58.6503 7.2090 0.5999 3.9068 0.4466 0.8811 4.88 

VA-

Janela 

VA-

Janela 

DWT FP 38.0135 6.8178 0.5542 3.9245 0.3187 0.8640 2.13 

VA-
Janela 

VA-
Janela 

DWT FR 43.7 6.62 0.65 3.77 0.49 0.87 1.50 

VA-

Janela 

VA-

Janela 

DWT FRP 43.7674 7.0047 0.5771 3.9725 0.3423 0.8732 1.75 

VA-
Janela 

VA-
Janela 

DT-
CWT 

FP 37.8863 6.7873 0.5896 3.7432 0.3333 0.8692 2.13 

VA-

Janela 

VA-

Janela 

DT-

CWT 

FR 40.3091 6.4874 0.6712 3.6997 0.4545 0.8709 1.75 

VA-
Janela 

VA-
Janela 

DT-
CWT 

FRP 40.3327 6.7912 0.6045 3.7734 0.3432 0.8741 3.50 

VA-
Janela 

VA DWT FP 38.0682 6.8557 0.5378 4.1559 0.3078 0.8601 2.25 

VA-

Janela 

VA DWT FR 43.7040 6.6262 0.6468 3.7704 0.4919 0.8724 1.50 

VA-
Janela 

VA DWT FRP 43.8105 7.0462 0.5531 4.2040 0.3194 0.8691 3.38 

VA-

Janela 

VA DT-

CWT 

FP 37.9054 6.8085 0.5775 3.8860 0.3289 0.8684 2.50 

VA-
Janela 

VA DT-
CWT 

FR 40.3091 6.4877 0.6712 3.6997 0.4543 0.8709 1.25 

VA-

Janela 

VA DT-

CWT 

FRP 40.3466 6.8196 0.5871 3.9163 0.3289 0.8732 3.63 



110 
 

FM FM DWT FP 37.8853 6.8392 0.5268 3.9044 0.3079 0.8507 2.25 

FM FM DWT FR 57.3335 6.8200 0.6506 3.7818 0.5637 0.8763 1.50 

FM FM DWT FRP 57.3218 7.2453 0.5486 3.9688 0.3907 0.8647 2.88 

FM FM DT-

CWT 

FP 37.8700 6.7970 0.5776 3.7080 0.3304 0.8688 2.25 

FM FM DT-
CWT 

FR 58.6242 6.7259 0.7032 3.6848 0.6279 0.8792 1.50 

FM FM DT-
CWT 

FRP 58.6226 7.1853 0.6086 3.7275 0.4611 0.8816 4.00 
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RESULTADOS PARA AS IMAGENS FONTES UN CAMP 

Combinação 

de Medida de 

Atividade 
Método 

de MR 

Tipo 

de 

Fusão 

Métricas de Avaliação Objetiva 

MOS 

Passa 

Baixas 

Passa 

Altas 

Desvio 

Padrão 
Entropia Qabf 

Gradiente 

Médio 

Inf. 

Mútua 
Qp 

VA VA DWT FP 32.4098 6.9101 0.4231 5.3474 0.1289 0.6293 2.75 

VA VA DWT FR 32.7729 6.9854 0.3450 4.6151 0.1071 0.4720 1.50 

VA VA DWT FRP 34.0133 7.0330 0.4041 5.3739 0.1273 0.5975 3.00 

VA VA DT-
CWT 

FP 31.6758 6.8441 0.4667 4.8741 0.1416 0.6818 3.75 

VA VA DT-

CWT 

FR 32.0534 6.9106 0.4035 4.3018 0.1463 0.6100 3.25 

VA VA DT-
CWT 

FRP 32.5897 6.9388 0.4645 4.8973 0.1443 0.6790 4.25 

FE FE DWT FP 39.4354 7.2692 0.3981 5.1533 0.1354 0.6448 4.25 

FE FE DWT FR 32.8544 6.9905 0.3543 4.6189 0.1100 0.4917 1.50 

FE FE DWT FRP 33.5025 7.0065 0.3964 4.9856 0.1229 0.6077 2.75 

FE FE DT-
CWT 

FP 37.5075 7.1721 0.4194 4.5969 0.1357 0.6606 4.25 

FE FE DT-

CWT 

FR 31.6007 6.8847 0.4032 4.0610 0.1505 0.6015 3.75 

FE FE DT-
CWT 

FRP 32.0381 6.9048 0.4374 4.4003 0.1466 0.6618 3.75 

FE VA DWT FP 39.8715 7.2876 0.3995 5.5591 0.1280 0.6313 4.50 

FE VA DWT FR 32.7729 6.9854 0.3450 4.6151 0.1071 0.4720 1.50 

FE VA DWT FRP 34.0133 7.0330 0.4041 5.3739 0.1273 0.5975 2.50 

FE VA DT-
CWT 

FP 37.9458 7.1894 0.4425 5.0591 0.1340 0.6770 4.25 

FE VA DT-
CWT 

FR 32.0534 6.9106 0.4035 4.3018 0.1463 0.6100 3.75 

FE VA DT-

CWT 

FRP 32.5897 6.9388 0.4645 4.8973 0.1443 0.6790 3.75 

FC FC DWT FP 33.7504 7.0257 0.4167 5.0170 0.1346 0.6366 3.75 

FM FM DWT FR 39.4553 7.1670 0.3806 4.6049 0.2181 0.5064 1.75 

FM FC DWT FRP 39.9766 7.2145 0.3993 5.0271 0.1771 0.6127 3.50 

FC FC DT-

CWT 

FP 31.6465 6.8621 0.4602 4.5817 0.1445 0.6789 4.00 

FM FM DT- FR 34.9704 7.0522 0.3940 4.3318 0.1658 0.5971 3.75 
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CWT 

FM FC DT-

CWT 

FRP 35.3472 7.0691 0.4446 4.6367 0.1610 0.6704 4.25 

FC VA DWT FP 34.3144 7.0523 0.4223 5.4144 0.1304 0.6291 3.00 

FM VA DWT FR 39.4474 7.1677 0.3764 4.6097 0.2174 0.4896 1.75 

FM VA DWT FRP 40.4571 7.2380 0.4025 5.4256 0.1705 0.6053 3.75 

FC VA DT-

CWT 

FP 31.9265 6.8806 0.4660 4.8911 0.1411 0.6817 3.25 

FM VA DT-
CWT 

FR 35.1132 7.0590 0.3968 4.3461 0.1676 0.6057 3.75 

FM VA DT-

CWT 

FRP 35.5891 7.0838 0.4484 4.9322 0.1576 0.6736 4.25 

VA-
Janela 

VA-
Janela 

DWT FP 32.7352 6.9645 0.4186 5.0116 0.1323 0.6376 2.75 

VA-

Janela 

VA-

Janela 

DWT FR 32.8233 6.9896 0.3448 4.6150 0.1094 0.4720 1.50 

VA-
Janela 

VA-
Janela 

DWT FRP 33.5517 7.0095 0.4024 5.0178 0.1236 0.6107 2.75 

VA-
Janela 

VA-
Janela 

DT-
CWT 

FP 31.5425 6.8419 0.4643 4.6264 0.1445 0.6810 3.50 

VA-

Janela 

VA-

Janela 

DT-

CWT 

FR 32.0203 6.9094 0.3911 4.2948 0.1422 0.6102 3.50 

VA-
Janela 

VA-
Janela 

DT-
CWT 

FRP 32.4201 6.9276 0.4625 4.6441 0.1466 0.6783 3.50 

VA-

Janela 

VA DWT FP 33.2089 6.9892 0.4193 5.3825 0.1292 0.6235 3.00 

VA-
Janela 

VA DWT FR 32.7729 6.9854 0.3450 4.6151 0.1071 0.4720 1.50 

VA-

Janela 

VA DWT FRP 34.0133 7.0330 0.4041 5.3739 0.1273 0.5975 3.00 

VA-
Janela 

VA DT-
CWT 

FP 31.7136 6.8550 0.4662 4.8809 0.1417 0.6816 3.50 

VA-
Janela 

VA DT-
CWT 

FR 32.0534 6.9106 0.4035 4.3018 0.1463 0.6100 3.00 

VA-

Janela 

VA DT-

CWT 

FRP 32.5897 6.9388 0.4645 4.8973 0.1443 0.6790 3.75 

FM FM DWT FP 32.2072 6.9300 0.3928 4.9208 0.1286 0.6070 3.00 

FM FM DWT FR 39.4553 7.1670 0.3806 4.6049 0.2181 0.5064 1.75 

FM FM DWT FRP 39.8982 7.2077 0.3806 4.9799 0.1719 0.5878 3.50 

FM FM DT-

CWT 

FP 31.2630 6.8342 0.4533 4.5666 0.1405 0.6742 3.50 
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FM FM DT-
CWT 

FR 34.8704 7.0522 0.3940 4.3318 0.1658 0.5971 4.00 

FM FM DT-
CWT 

FRP 35.3047 7.0695 0.4400 4.6278 0.1589 0.6674 4.25 
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5. APÊNDICE 
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Este APÊNDICE apresenta as imagens correspondente às 8 melhores combinações das 

medidas de atividade para as imagens fontes OCTEC e UN CAMP de acordo com o MOS. 

 

 

OCTEC – Melhor resultado da Combinação 1 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 3,75) 

 

OCTEC – Melhor resultado da Combinação 2 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4,25) 

 

OCTEC – Melhor resultado da Combinação 3 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4,25) 
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OCTEC – Melhor resultado da Combinação 4 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4,75) 

 

OCTEC – Melhor resultado da Combinação 5 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4,87) 

 

OCTEC – Melhor resultado da Combinação 6 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 3,5) 
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OCTEC – Melhor resultado da Combinação 7 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 3,62) 

 

OCTEC – Melhor resultado da Combinação 8 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4) 

 

UN CAMP – Melhor resultado da Combinação 1 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4,25) 
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UN CAMP – Melhor resultado da Combinação 2 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4,25) 

 

UN CAMP – Melhor resultado da Combinação 3 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4,5) 

 

UN CAMP – Melhor resultado da Combinação 4 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4,25) 
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UN CAMP – Melhor resultado da Combinação 5 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4,25) 

 

UN CAMP – Melhor resultado da Combinação 6 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 3,5) 

 

UN CAMP – Melhor resultado da Combinação 7 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 3,75) 
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UN CAMP – Melhor resultado da Combinação 8 da Tabela do APÊNDICE 3 (MOS = 4,25) 
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6. APÊNDICE 
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Este APÊNDICE apresenta as métricas objetivas e os resultados do MOS (Mean Opinion 

Score) correspondente às combinações das medidas de decisão para as imagens fontes 

OCTEC e UM CAMP. 

RESULTADOS PARA AS IMAGENS FONTES OCTEC 

Combinação 

de Medida de 

Atividade 

Combinação de 

Medida de 

Decisão 
Método 

de MR 

Tipo 

de 

Fusão 

Métricas de Avaliação Objetiva 

MOS 

Passa 

Baixas 

Passa 

Altas 

Passa 

Baixas 

Passa 

Altas 

Desvio 

Padrão 
Entropia Qabf 

Gradiente 

Médio 

Inf. 

Mútua 
Qp 

FE FE M M DT-
CWT 

FP 29.2517  6.1831  0.4408  2.2742  0.4294  0.7238  3  

FM FC M M DT-

CWT 

FRP 29.2517  6.1831  0.4408  2.2742  0.4294  0.7238  3  

FM VA M M DT-
CWT 

FRP 29.2517  6.1831  0.4408  2.2742  0.4294  0.7238  3  

FE FE M MS DT-

CWT 

FP 30.8279  6.4195  0.5977  3.5520  0.2540  0.8701  2.67  

FM FC M MS DT-
CWT 

FRP 30.8753  6.4385  0.6046  3.6208  0.2519  0.8704  2.67  

FM VA M MS DT-

CWT 

FRP 30.9166  6.4571  0.5971  3.7906  0.2504  0.8697  3.00  

FE FE M MAS DT-
CWT 

FP 29.7771  6.3240  0.3529  2.1411  0.2522  0.4626  2.33  

FM FC M MAS DT-
CWT 

FRP 29.8093  6.3385  0.3600  2.1758  0.2521  0.4638  2.33  

FM VA M MAS DT-

CWT 

FRP 29.8294  6.3426  0.3626  2.2179  0.2502  0.4644  2.33 

FE FE M CPMS DT-
CWT 

FP 30.8058  6.4125  0.5972  3.5471  0.2549  0.8701  2.67  

FM FC M CPMS DT-

CWT 

FRP 30.8524  6.4313  0.6041  3.6166  0.2529  0.8704  2.67  

FM VA M CPMS DT-
CWT 

FRP 30.8937  6.4503  0.5963  3.7859  0.2514  0.8697  3.00 

FE FE M CPMP DT-

CWT 

FP 30.1153  6.2951  0.5778  2.9627  0.2930  0.8484  2.33  

FM FC M CPMP DT-
CWT 

FRP 30.1442  6.2983  0.5807  2.9670  0.2961  0.8496  2.33  

FM VA M CPMP DT-
CWT 

FRP 30.2500 6.3361 0.5871 3.1959 0.2840 0.8522 2.33 

FE FE MS M DT-

CWT 

FP 38.3762  6.6872  0.4239  2.3874  0.3246  0.7229  1.00  
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FM FC MS M DT-
CWT 

FRP 57.2925  7.1638  0.4321  2.3906  0.3999  0.7332  1.00  

FM VA MS M DT-
CWT 

FRP 57.2925  7.1638  0.4321  2.3906  0.3999  0.7332  1.00  

FE FE MS MS DT-

CWT 

FP 40.2818  6.7795  0.5931  3.6807  0.3419  0.8739  2.00  

FM FC MS MS DT-
CWT 

FRP 58.6322  7.1764  0.6181  3.7379  0.4689  0.8820  4.67  

FM VA MS MS DT-

CWT 

FRP 58.6503  7.2090  0.5999  3.9068  0.4466  0.8811  4.33  

FE FE MS MAS DT-
CWT 

FP 39.1247  6.7410  0.3497  2.2826  0.2998  0.4622  2.00  

FM FC MS MAS DT-

CWT 

FRP 57.8394  7.1678  0.3606  2.2983  0.3978  0.4687  3.17  

FM VA MS MAS DT-
CWT 

FRP 57.8436  7.1689  0.3601  2.3370  0.3911  0.4693  3.17  

FE FE MS CPMS DT-
CWT 

FP 40.2649  6.7781  0.5916  3.6766  0.3421  0.8738  2.83  

FM FC MS CPMS DT-
CWT 

FRP 58.6176  7.1807  0.6166  3.7335  0.4667  0.8820  4.00 

FM VA MS CPMS DT-
CWT 

FRP 58.6348  7.2093  0.5987  3.9032  0.4458  0.8811  4.00 

FE FE MS CPMA DT-

CWT 

FP 39.2313  6.7404  0.5663  3.0637  0.3358  0.8577  2.00 

FM FC MS CPMA DT-
CWT 

FRP 57.8978  7.1801  0.5837  3.0598  0.4410  0.8680  2.83  

FM VA MS CPMA DT-

CWT 

FRP 57.9575 7.1960 0.5886 3.2816 0.4374 0.8703 2.83 

FE FE CPMS M DT-
CWT 

FP 37.2626  6.6564  0.4252  2.3808  0.3183  0.7236  1.00  

FM FC CPMS M DT-

CWT 

FRP 56.1041  7.1471  0.4319  2.3847  0.3938  0.7332  1.00  

FM VA CPMS M DT-
CWT 

FRP 56.1041  7.1471  0.4319  2.3847  0.3938  0.7332  1.00  

FE FE CPMS MS DT-
CWT 

FP 39.2222  6.7666  0.5911  3.6766  0.3224  0.8743  3.00  

FM FC CPMS MS DT-

CWT 

FRP 57.4681  7.1784  0.6140  3.7353  0.4396  0.8821  4.50  

FM VA CPMS MS DT-
CWT 

FRP 57.4854  7.1991  0.5975  3.9043  0.4247  0.8812  4.50  

FE FE CPMS MAS DT-

CWT 

FP 38.0255  6.7127  0.3503  2.2750  0.2931  0.4631  2.67  
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FM FC CPMS MAS DT-
CWT 

FRP 56.6536  7.1506  0.3605  2.2923  0.3890  0.4693  3.33  

FM VA CPMS MAS DT-
CWT 

FRP 56.6577  7.1516  0.3597  2.3319  0.3826  0.4700  3.5  

FE FE CPMS CPMS DT-

CWT 

FP 39.2009  6.7631  0.5908  3.6731  0.3233  0.8742  2.67  

FM FC CPMS CPMS DT-
CWT 

FRP 57.4512  7.1785  0.6134  3.7307  0.4389  0.8821  3.83  

FM VA CPMS CPMS DT-

CWT 

FRP 57.4688  7.1971  0.5966  3.9000  0.4243  0.8812  4.00 

FE FE CPMS CPMA DT-
CWT 

FP 38.1434  6.7129  0.5669  3.0587  0.3265  0.8588  2.33 

FM FC CPMS CPMA DT-

CWT 

FRP 56.7200  7.1619  0.5828  3.0548  0.4282  0.8687  3.17  

FM VA CPMS CPMA DT-
CWT 

FRP 56.7802 7.1784 0.5877 3.2778 0.4240 0.8711 3.33 

FE FE CPMA M DT-
CWT 

FP 29.2873  6.3098  0.4373  2.2771  0.3546  0.7295  2.33  

FM FC CPMA M DT-
CWT 

FRP 33.7515  6.3626  0.4412  2.2898  0.3399  0.7321  2.33  

FM VA CPMA M DT-
CWT 

FRP 33.7515  6.3626  0.4412  2.2898  0.3399  0.7321  2.33  

FE FE CPMA MS DT-

CWT 

FP 30.9925  6.4958  0.5976  3.5609  0.2674  0.8757  3.17 

FM FC CPMA MS DT-
CWT 

FRP 35.3008  6.5509  0.6112  3.6341  0.2780  0.8777  3.17  

FM VA CPMA MS DT-

CWT 

FRP 35.3359  6.5683  0.6017  3.8038  0.2749  0.8769  3.17  

FE FE CPMA MAS DT-
CWT 

FP 29.8891  6.4072  0.3547  2.1476  0.2678  0.4677  3.17  

FM FC CPMA MAS DT-

CWT 

FRP 34.3165  6.4677  0.3640  2.1901  0.2747  0.4700  3.17  

FM VA CPMA MAS DT-
CWT 

FRP 34.3324  6.4717  0.3653  2.2316  0.2717  0.4706  3.17  

FE FE CPMA CPMS DT-
CWT 

FP 30.9716  6.4891  0.5971  3.5568  0.2685  0.8757  3.50  

FM FC CPMA CPMS DT-

CWT 

FRP 35.2792  6.5439  0.6106  3.6293  0.2788  0.8777  3.83  

FM VA CPMA CPMS DT-
CWT 

FRP 35.3151  6.5621  0.6012  3.7998  0.2758  0.8769  3.83  

FE FE CPMA CPMA DT-

CWT 

FP 30.2771  6.3789  0.5780  2.9729  0.3027  0.8569  2.67  
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FM FC CPMA CPMA DT-
CWT 

FRP 34.6336  6.4198  0.5862  2.9834  0.3185  0.8598  3.00  

FM VA CPMA CPMA DT-
CWT 

FRP 34.7280 6.4568 0.5918 3.2127 0.3062 0.8623 3.00 
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RESULTADOS PARA AS IMAGENS FONTES UN CAMP 

Combinação 

de Medida de 

Atividade 

Combinação de 

Medida de 

Decisão 
Método 

de MR 

Tipo 

de 

Fusão 

Métricas de Avaliação Objetiva 

MOS 

Passa 

Baixas 

Passa 

Altas 

Passa 

Baixas 

Passa 

Altas 

Desvio 

Padrão 
Entropia Qabf 

Gradiente 

Médio 

Inf. 

Mútua 
Qp 

FE FE M M 
DT-

CWT 
FP 22.8768 6.2574 0.3528 2.8528 0.1152 0.4846 3 

FM FC M M 
DT-

CWT 
FRP 22.8768 6.2574 0.3528 2.8528 0.1152 0.4846 3 

FM VA M M 
DT-

CWT 
FRP 22.8768 6.2574 0.3528 2.8528 0.1152 0.4846 3 

FE FE M MS 
DT-

CWT 
FP 26.2514 6.4781 0.4501 4.3290 0.1072 0.6755 3.00 

FM FC M MS 
DT-

CWT 
FRP 26.5894 6.5133 0.4696 4.5154 0.1068 0.6884 3.00 

FM VA M MS 
DT-

CWT 
FRP 26.9051 6.5442 0.4763 4.8317 0.1051 0.6894 3.00 

FE FE M MSA 
DT-

CWT 
FP 25.5203 6.4242 0.3406 3.1249 0.1092 0.5276 1.83 

FM FC M MSA 
DT-

CWT 
FRP 25.8020 6.4555 0.3601 3.2555 0.1089 0.5464 2.17 

FM VA M MSA 
DT-

CWT 
FRP 26.0529 6.4832 0.3714 3.4653 0.1071 0.5564 2.17 

FE FE M CPMS 
DT-

CWT 
FP 31.9816 6.8096 0.2467 8.3362 0.0826 0.2309 1.00 

FM FC M CPMS 
DT-

CWT 
FRP 26.3526 6.4986 0.4672 4.4762 0.1071 0.6850 2.83 

FM VA M CPMS 
DT-

CWT 
FRP 26.6582 6.5298 0.4738 4.7905 0.1055 0.6848 2.83 

FE FE M CPMA 
DT-

CWT 
FP 24.0759 6.3290 0.4227 3.3612 0.1133 0.6267 3.00 

FM FC M CPMA 
DT-

CWT 
FRP 24.1172 6.3363 0.4294 3.3879 0.1134 0.6312 3.00 

FM VA M CPMA 
DT-

CWT 
FRP 24.7045 6.3897 0.4543 3.7998 0.1105 0.6558 3.00 

FE FE MS M 
DT-

CWT 
FP 34.6815 7.0788 0.3284 3.2403 0.1262 0.4897 1.33 

FM FC MS M 
DT-

CWT 
FRP 32.6386 6.9624 0.3286 3.0360 0.1597 0.4759 1.33 

FM VA MS M DT- FRP 32.6386 6.9624 0.3286 3.0360 0.1597 0.4759 1.33 
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CWT 

FE FE MS MS 
DT-

CWT 
FP 37.1000 7.1545 0.4236 4.5935 0.1365 0.6646 3.33 

FM FC MS MS 
DT-

CWT 
FRP 35.3847 7.0709 0.4464 4.6423 0.1633 0.6711 3.50 

FM VA MS MS 
DT-

CWT 
FRP 35.6004 7.0837 0.4493 4.9402 0.1576 0.6722 3.50 

FE FE MS MSA 
DT-

CWT 
FP 36.5832 7.1352 0.3295 3.4883 0.1345 0.5270 2.67 

FM FC MS MSA 
DT-

CWT 
FRP 34.7939 7.0414 0.3426 3.4204 0.1612 0.5339 2.67 

FM VA MS MSA 
DT-

CWT 
FRP 34.9630 7.0509 0.3500 3.6097 0.1562 0.5434 2.67 

FE FE MS CPMS 
DT-

CWT 
FP 41.0926 7.2848 0.2330 8.4668 0.0996 0.2340 1.00 

FM FC MS CPMS 
DT-

CWT 
FRP 35.1842 7.0650 0.4440 4.5998 0.1634 0.6682 3.00 

FM VA MS CPMS 
DT-

CWT 
FRP 35.4003 7.0760 0.4468 4.8964 0.1580 0.6683 3.00 

FE FE MS CPMA 
DT-

CWT 
FP 35.5324 7.1031 0.3889 3.6909 0.1338 0.6208 1.83 

FM FC MS CPMA 
DT-

CWT 
FRP 33.5506 6.9900 0.3975 3.5404 0.1653 0.6133 2.83 

FM VA MS CPMA 
DT-

CWT 
FRP 33.9744 7.0125 0.4205 3.9334 0.1637 0.6376 2.83 

FE FE CPMS M 
DT-

CWT 
FP 32.5861 6.9653 0.3312 3.1604 0.1326 0.4912 1.50 

FM FC CPMS M 
DT-

CWT 
FRP 29.3988 6.7599 0.3335 2.9615 0.1555 0.4811 2.17 

FM VA CPMS M 
DT-

CWT 
FRP 29.3988 6.7599 0.3335 2.9615 0.1555 0.4811 2.17 

FE FE CPMS MS 
DT-

CWT 
FP 35.0984 7.0512 0.4273 4.5296 0.1387 0.6688 3.50 

FM FC CPMS MS 
DT-

CWT 
FRP 32.4044 6.8947 0.4526 4.5881 0.1512 0.6777 3.67 

FM VA CPMS MS 
DT-

CWT 
FRP 32.6531 6.9149 0.4564 4.8904 0.1466 0.6785 3.67 

FE FE CPMS MSA 
DT-

CWT 
FP 34.5553 7.0261 0.3297 3.4004 0.1383 0.5286 2.67 

FM FC CPMS MSA 
DT-

CWT 
FRP 31.7603 6.8555 0.3458 3.3461 0.1519 0.5380 2.83 

FM VA CPMS MSA DT- FRP 31.9563 6.8716 0.3536 3.5417 0.1471 0.5476 2.83 
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CWT 

FE FE CPMS CPMS 
DT-

CWT 
FP 39.3384 7.2072 0.2342 8.4328 0.1016 0.2345 1.00 

FM FC CPMS CPMS 
DT-

CWT 
FRP 32.1940 6.8869 0.4508 4.5478 0.1520 0.6748 3.17 

FM VA CPMS CPMS 
DT-

CWT 
FRP 32.4385 6.9046 0.4540 4.8472 0.1473 0.6746 3.17 

FE FE CPMS CPMA 
DT-

CWT 
FP 33.4761 6.9928 0.3927 3.6176 0.1391 0.6233 2.00 

FM FC CPMS CPMA 
DT-

CWT 
FRP 30.4095 6.7920 0.4049 3.4724 0.1589 0.6191 2.50 

FM VA CPMS CPMA 
DT-

CWT 
FRP 30.8781 6.8241 0.4289 3.8729 0.1555 0.6436 2.50 

FE FE CPMA M 
DT-

CWT 
FP 26.5331 6.5445 0.3499 2.9489 0.1166 0.4985 3.67 

FM FC CPMA M 
DT-

CWT 
FRP 24.4713 6.3065 0.3489 2.8766 0.1208 0.4939 3.67 

FM VA CPMA M 
DT-

CWT 
FRP 24.4713 6.3065 0.3489 2.8766 0.1208 0.4939 3.67 

FE FE CPMA MS 
DT-

CWT 
FP 29.5624 6.6845 0.4493 4.3848 0.1167 0.6835 3.83 

FM FC CPMA MS 
DT-

CWT 
FRP 28.0439 6.5434 0.4670 4.5261 0.1178 0.6940 3.83 

FM VA CPMA MS 
DT-

CWT 
FRP 28.3403 6.5733 0.4727 4.8404 0.1153 0.6948 3.83 

FE FE CPMA MSA 
DT-

CWT 
FP 28.9151 6.6432 0.3406 3.2030 0.1174 0.5366 2.67 

FM FC CPMA MSA 
DT-

CWT 
FRP 27.2977 6.4859 0.3567 3.2694 0.1196 0.5520 2.67 

FM VA CPMA MSA 
DT-

CWT 
FRP 27.5320 6.5125 0.3673 3.4775 0.1169 0.5621 2.67 

FE FE CPMA CPMS 
DT-

CWT 
FP 34.6641 6.9520 0.2425 8.3688 0.0897 0.2362 1.00 

FM FC CPMA CPMS 
DT-

CWT 
FRP 27.8090 6.5272 0.4645 4.4858 0.1180 0.6908 3.00 

FM VA CPMA CPMS 
DT-

CWT 
FRP 28.0965 6.5579 0.4699 4.7969 0.1156 0.6904 3.00 

FE FE CPMA CPMA 
DT-

CWT 
FP 27.6100 6.5806 0.4185 3.4321 0.1199 0.6371 3.33 

FM FC CPMA CPMA 
DT-

CWT 
FRP 25.6833 6.3634 0.4254 3.4003 0.1226 0.6379 3.67 

FM VA CPMA CPMA 
DT-

CWT 
FRP 26.2419 6.4177 0.4501 3.8120 0.1202 0.6625 3.67 
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