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RESUMO

Em geral, dados oriundos de diferentes regiões espectrais fornecem informa-
ções adicionais para o observador. Este artigo estuda a fusão de imagens das re-
giões da luz visível e do infravermelho. São aplicadas várias técnicas de fusão nas 
imagens originais a fim de analisar os efeitos imputados pela combinação de medi-
das de informação “relevantes”, bem como de outros parâmetros como métodos de 
decisão de fusão. Os resultados são, objetivamente e subjetivamente, comparados 
visando selecionar combinações ótimas de parâmetros para a fusão.Também é 
realizada a análise dos efeitos de algoritimos de compressão nas imagens fonte e 
combinadas. A ideia é avaliar a qualidade subjetiva das imagens combinadas, bem 
como estimar a taxa mínima de bits necessária para se transmitir apenas uma ima-
gem combinada e ambas imagens fonte.

Palavras-chave: fusão de imagens, multiresolução, avaliação objetiva, ava-
liação subjetiva

ABSTRACT

In general, data from different spectral regions convey additional quality infor-
mation to the observer. This article studies fusion of infrared and visible light images. 
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 parameter combina-
tions 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 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.  

Keywords: Image fusion, multiresolution, objective analysis, subjective analysis.
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INTRODUÇÃO

Avanços nas tecnologias sensoriais em campos de aplicação tais como, sen-
soriamento remoto, diagnósticos médicos, visão computacional e áreas militares 
resultam em um grande aumento da quantidade de dados disponíveis para aná-
lises 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 (multi-
view) 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, 2007).

Em geral, dados oriundos de regiões espectrais diferentes aumentam a quan-
tidade (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.

A análise da qualidade das imagens resultantes de algoritmos de fusão é ne-
cessária. 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 refe-
renciadas. Além disto, o uso de apenas um tipo de medida pode não ser eficiente 
para analisar a qualidade da imagem combinada (Xydeas, 2002), (Wang, 2002) e 
(Sadjadi, 2005). Desta forma, a inspeção visual é fundamental para avaliar a quali-
dade das imagens geradas pelos diferentes métodos de fusão (Sadjadi, 2005).

Este artigo 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 des-
tas diferentes faixas de frequência. 

A segunda parte deste artigo 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 codi-
ficação das imagens fonte e fundida.

FUSÃO DE IMAGENS

Em geral, o processo de fusão é divido em duas etapas: o registro da imagem 
(image registration) (ZITOVA, 2003), que mapeia as imagens em um único sistema 
de coordenadas, e a combinação de atributos das imagens (e.g. intensidade dos 
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pixels, cores, etc.) (Flusser, 2007). Este artigo aborda a fusão de imagens obtidas 
de dois tipos de sensores. Neste caso, a captura das imagens ocorre em diferen-
tes comprimentos de onda usando-se sensores que podem apresentar resoluções 
espaciais diferentes, faixas dinâmicas diferentes e campos de vista (field-of-view, 
FOV) diferentes.

Técnicas de Fusão de Imagens
A maneira mais simples de fusão de imagens é a combinação linear pondera-

da (1), que é de fácil implementação e rápida execução

onde  é a imagem combinada,  e  são escalares e  
e   são as intensidades dos pixels nas coordenadas  nas imagens fonte. 

No entanto, apesar da baixa complexidade computacional, as imagens re-
sultantes desse processo de fusão apresentam baixo contraste e baixo nível de 
detalhes (Figura 1(c)). Estes problemas podem ser reduzidos a partir de uma se-
leção “ótima” dos pesos wA e wB, usando a técnica denominada PCA (Principal 
Component Analysis) (Richards, 1984). Esta técnica determina, usando a matriz de 
covariância para as duas imagens, 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 pixel” (ocorrência muito comum em sensores na 
região do infra-vermelho), e outros artefatos indesejáveis que aumentam a variân-
cia total da imagem fonte. 

Figura 01 – UN CAMP, frame 16 (a) visível; (b) IV; (c) resultado da fusão.
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Estudos mostram que o Sistema Visual Humano (SVH) contém “canais sin-
tonizados” em um conjunto de frequências espaciais e orientações (detalhes ver-
ticais, horizontais, etc). Uma cena do mundo real pode conter objetos de vários 
tamanhos e estes apresentando pontos de interesse (detalhes) de diferentes ta-
manhos. Além disto, os objetos podem estar localizados a distâncias distintas do 
observador. Assim, qualquer método que seja aplicado a apenas uma escala (espa-
cial) pode desprezar importantes informações contidas em outras escalas. O méto-
do 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). 

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 tipo de algoritmo produz imagens com contraste 
elevado, com as bordas preservadas e apresentando mais informações relevantes 
de ambas as imagens fonte. Como o SVH é sensível a variações locais de contras-
te (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 dese-
jável. Os métodos de fusão que usam algoritmos de multi-resolução permitem que 
pontos característicos das imagens sejam tratados em diferentes escalas e orien-
tações. Além disto, nas bordas os valores dos coeficientes (e.g. da wavelet) são, 
em geral, elevados. 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).

Os dois métodos usados neste artigo para análise e representação das ima-
gens fonte foram a Transformada Wavelet Discreta (DWT) (Mallat, 1989) e a Trans-
formada Wavelet Complexa de Árvore Dupla (DT-CWT) (Kingsbury, 2000).

Métodos de fusão multi-resolução pixel-a-pixel
A Figura 2 ilustra o processo de fusão de imagens usando técnicas de multi-

-resolução (MR). O processo aplica a transformada (DWT) nas imagens originais (xA 
e xB), seguida de alguma regra de fusão (representada pelos blocos denominados 
similaridade e atividade), resultando em uma representação desta combinação no 
domínio da transformada (yF). A imagem fundida, xF , é obtida aplicando-se a trans-
formada inversa (IDWT) na representação desta combinação, onde yA e yB , são os 
coeficientes da wavelet das imagens A e B, respectivamente, no domínio da transfor-
mada. A medida de atividade, que denota o nível de relevância de cada coeficiente, e 
a de similaridade, que quantifica o grau de correlação entre os coeficientes das duas 
imagens, populam os mapas de decisão e fusão. Os mapas de decisão e fusão de-
terminam a combinação dos coeficientes da transformada. Cada coeficiente da trans-
formada (ou um conjunto de coeficientes dentro de uma janela) é processado um a 
um (pixel-a-pixel). A seguir, é apresentada uma análise mais detalhada do processo.
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Figura 02 – Processo de fusão de imagens pixel-a-pixel.

O bloco da transformada wavelet (DWT) calcula as decomposições multi-re-
soluções das imagens fonte. Pode-se definir o tipo da decomposição (wavelets ou  
wavelets complexas), os filtros utilizados e o número de níveis de decomposição. 
Uma grande parte da pesquisa em fusão de imagens tem dado ênfase no processo 
de escolha da representação MR que facilite a seleção e a combinação de regiões 
de interesse relevantes para a aplicação desejada (Ghantous, 2008).

Seja  o índice do coeficiente da wavelet, onde  indicam a posição espacial em 
uma dada banda de frequência (orientação),  indica o nível de decomposição, e  a 
banda de frequência.

Para o cálculo do grau de atividade ( e ) dos coeficientes da wavelet  e  de 
cada imagem, ou seja, o nível de importância (ou relevância) para uma particular 
aplicação de fusão de imagens, foram consideradas as seguintes medidas que 
operam em cada nível , em cada banda de orientação , e localização :
• Valor Absoluto (VA) de cada coeficiente;
• Valor Absoluto (VA-Janela), em uma janela 3 x 3 centrada em cada coeficiente, a 

medida de atividade é dada pela soma do valor absoluto de todos os coeficien-
tes dentro dessa janela;

• Frequência espacial (FE) da sub-imagem;
• Filtro de Classificação (FC), em uma janela 3 x 3 centrada em cada coeficiente, 

a medida de atividade é dada pelo o coeficiente de maior valor absoluto dentro 
dessa janela;

• Filtro de mediana (FM), para um tamanho de janela  
3 x 3 , é obtido o valor do filtro de mediana para cada coeficiente.

A medida de similaridade , em cada nível , em cada banda de orientação , e 
localização , é determinada com o propósito de quantificar o grau de correlação en-
tre as imagens fonte. A correspondência ou similaridade entre os coeficientes das 
transformadas das imagens originais são expressos em termos de uma medida de 
correlação local sobre a vizinhança das amostras. Analisando a medida de simila-
ridade, podemos determinar o quanto as fontes diferem, usando tal resultado para 
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ponderar a decisão (Piella, 2003).
O bloco denominado decisão, é o ponto chave para a fusão das imagens, uma 

vez que determina como os coeficientes serão combinados pelo processo de fusão. 
As opções consideradas neste artigo são apresentadas a seguir (Piella, 2003):
• Média dos coeficientes (M), o valor de yF (coeficiente da wavelet) é dado pela 

média dos coeficientes yA e yB ;
• Máxima seleção (MS), o valor de  yF é dado pelo maior valor de medida de 

atividade de cada sub-imagem;
• Máxima seleção (MSA), semelhante a opção anterior, sendo que a medida de 

atividade de todas as sub-bandas de cada nível  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 simila-
ridade;

• 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.

O módulo de fusão realiza a combinação dos coeficientes wavelet das 
imagens fonte de acordo com as regras de fusão acima estabelecidas.

Métodos de fusão multi-resolução região-a-região
Este tipo de método visa combinar regiões e não somente pixels. Uma das 

vantagens é que o processo de fusão fica menos suscetível ao ruído e produz me-
nos efeitos de blurring. Desta forma, podem-se identificar os pontos de interesse 
nas imagens, e aglutiná-los em regiões usando algoritmos de segmentação. A Figu-
ra 3 mostra o processo de fusão de imagens região-a-região. Este processo é uma 
extensão do processo de fusão de imagens do tipo multi-resolução pixel-a-pixel. 
Uma versão deste tipo de método é apresentado em (PIELLA, 2003). 

Figura 03
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A principal diferença consiste na inclusão de um bloco de segmentação que usa 
as duas imagens fonte para obter um único mapa de segmentação (R), que repre-
senta as regiões afim de ambas as imagens. Um algoritmo de segmentação é aplica-
do às imagens xA e xB,, e combinado de forma a gerar um único mapa de segmenta-
ção em diferentes níveis de decomposição, . As medidas de atividade e similaridade 
são computadas para cada região a cada nível de decomposição, k. Estas medidas 
são integradas produzindo um mapa de decisão, , que por sua vez vai determinar a 
combinação (fusão) dos coeficientes das imagens fonte, resultando na imagem xF .

RESULTADOS DAS COMBINAÇÕES DE TÉCNICAS DE FUSÃO DE IMAGENS

A seguir, são apresentados resultados selecionados das simulações. Um dos 
problemas enfrentados por este trabalho de pesquisa foi a obtenção de imagens 
(vídeos) nas duas regiões espectrais. Nas simulações foram utilizados o frame 16 
dos vídeos UN CAMP(Figura 01), e o frame 21 dos vídeos OCTEC (Figura 04) nas 
regiões da luz visível e do infra-vermelho (Imagefusion, 2010).

Figura 04 – OCTEC, frame 21 (a) visível; (b) IV.

Avaliação objetiva. As métricas utilizadas para análise dos resultados foram: 
desvio padrão, entropia, gradiente médio, informação mútua, métrica com base no 
índice de qualidade da imagem (Qp) proposta em (Piella, 2003) e a métrica (Qabf) 
introduzida em (Xydeas, 2002) que mede a quantidade de informação transferida 
das imagens fonte para a imagem fundida.

Um problema da análise objetiva é saber se as imagens fundidas conseguem 
exibir as informações relevantes contidas nas duas imagens. 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 qua-
lidade da fusão de duas imagens.

Avaliação subjetiva. Os testes exibiram as imagens fonte para os obser-
vadores, e em seguida as imagens fundidas com as diferentes combinações de 
parâmetros. Os resultados do MOS (Mean Opinion Score) são apresentados nas 
Tabelas 3 e 5. Cada observador associou uma nota variando de 5 a 1, correspon-
dendo à qualidade (excelente, boa, regular, pobre, ruim) de cada imagem fundida.

As imagens fundidas foram geradas a partir de várias combinações de 
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regras de fusão, diferentes variações das medidas de atividade e decisão apre-
sentadas. Todas as combinações foram consideradas para os processos de 
fusão multi-resolução pixel-a-pixel (FP) e para os processos de fusão região-a-
-região (FR), usando métodos de MR. Um terceiro tipo de combinação de fusão 
(FRP) é proposto neste artigo, onde as imagens aproximadas são processadas 
região-a-região e as imagens de detalhe (sub-imagens) pixel-a-pixel.

Foram efetuadas simulações com 2, 4, 6 e 8 níveis de decomposição 
utilizando a DWT (Discrete Wavelet Transform) e a DT-CWT (Dual-Tree Com-Discrete Wavelet Transform) e a DT-CWT (Dual-Tree Com-
plex Wavelet Transform). 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 não produz resultados tão su-
periores que justifiquem o uso de mais níveis de decomposição. As simulações 
foram realizadas usando 4 níveis de decomposição por terem apresentando 
bons resultados para as imagens testadas.

Diversos tipos de filtro foram implementados para todos os casos com o 
propósito de analisar a influência dos filtros. 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 8 (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. Assim, de acordo com os testes subjetivos, as 3 (três) melhores combi-
nações utilizando diferentes medidas de atividade foram selecionadas, e são 
apresentadas nas Tabelas 1 e 2, para as imagens OCTEC e UN CAMP, respec-
tivamente. 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.

Tabela 01. Combinações de Parâmetros para seleção de  Medidas de Atividade - imagem OCTEC
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Tabela  02. Combinações de Parâmetros  para seleção de  Medidas de Atividade - imagem UN CAMP

Em seguida, 20 (vinte) combinações de métodos de decisão foram testadas em 
conjunto com os parâmetros descritos nas Tabelas 01 e 02. A Tabela 03 apresenta 
a melhor combinação para a imagem OCTEC de acordo com os testes subjetivos. A 
partir dos resultados da avaliação perceptual para a mesma imagem, foram selecio-
nados os valores correspondentes das métricas objetiva (Tabela 03). 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 melho-
res notas aos resultados escolhidos pelos observadores humanos.

Tabela 03. Melhor combinação de parâmetros para a imagem OCTEC

A Tabela 04 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. Enquanto que os resultados da ava-
liação objetiva estão apresentados (Tabela 04). Desta vez, as melhores medidas 
objetivas têm associação com os resultados escolhidos pelos observadores huma-
nos. Embora nenhuma delas tenha se destacado.
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Tabela 04 – Melhores combinações de parâmetros para a imagem UN CAMP

A imagem resultante para a combinação de algoritmos da Tabela 03 das ima-
gens fonte OCTEC nas regiões da luz visível e do infra-vermelho é apresentada na 
Figura 05. Analisando os valores da Tabela 04, 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 apresen-
tada na Figura 06. 

Figura 05 – Imagem resultante da melhor Combinação da Tabela 3 – OCTEC
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Figura 06 – Imagem resultante da Combinação 2 da Tabela 4 - UN CAMP

RESULTADOS DA COMPRESSÃO DAS IMAGENS

Uma segunda etapa deste artigo estuda os efeitos causados por padrões de com-
pressão 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 compri-
mida 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 efei-
tos da compressão é bastante útil.

As imagens nas regiões do visível e do infra-vermelho são comprimidas por codifi-
cadores 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 determinados anteriormente para cada imagem fonte. O resultado é compara-
do, via análise subjetiva, com a imagem fundida a partir das imagens fonte originais (sem 
compressão) codificadas pelos mesmos padrões.

As imagens fundidas “ótimas” resultantes das avaliações objetivas e subjetivas 
apresentadas na Figura 05, para OCTEC, e Figura 06, para UN CAMP, são codifi-
cadas 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 codifica-
dor 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 (Figura 05) 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 
(Figura 06).  Essas taxas são diretamente definidas no software JPEG-2000 (KAKA-
DU, 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. 

Por meio de análises subjetivas, concluímos que os valores mínimos de taxa de com-
pressão para a imagem fundida OCTEC é de 2,0 bpp e para a imagem fundida UN CAMP 
é de 1,0 bpp  para que o resultado da fusão seja considerado idêntico tanto com ou sem 
compressão, segundo a avaliação subjetiva.

A partir das taxas de compressão determinadas, codificamos os pares de imagens 
visíveis e infra-vermelhas das imagens OCTEC (Figura 04) e UN CAMP(Figura 01 (a) e 
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(b)), utilizando os mesmos padrões de codificação e diferentes combinações de taxas de 
compressão apresentadas nas Tabelas 05 e 06, de modo que a soma das taxas seja igual 
ou menor que as taxas determinadas anteriormente para cada imagem. Em seguida, com-
binamos as imagens codificadas por meio do conjunto de técnicas utilizadas para obter as 
imagens fundidas apresentadas na Figura 05, para OCTEC, e Figura 06, para UN CAMP, 
respectivamente.

As imagens fundidas resultantes das combinações das Tabelas 05 e 06 são com-
paradas, via análise subjetiva, com as imagens fundidas comprimidas (OCTEC com 
2,0 bpp e  UN CAMP com 1,0 bpp). As combinações que não apresentaram diferenças 
perceptíveis subjetivamente em relação às imagens fundidas originais para imagem 
OCTEC estão detacadas na Tabela 05; e para imagem UN CAMP na Tabela 06, as 
outras imagens apresentaram artefatos relevantes.

Analisando os demais resultados para imagem OCTEC, verificamos que aumen-
tando a taxa de compressão utilizando o padrão H.264/AVC INTRA, a imagem apre-
senta artefatos, tais como efeito de blurring notado na Figura 07 (a), em que o chão da 
cena aparece claramente borrado. As degradações nas imagens são cada vez mais 
visíveis quando a taxa de bits é diminuída na codificação das imagens visíveis com o 
decodificador H.264/AVC INTRA  Figura 07 (b).

Figura 07 – OCTEC: (a)Combinação 7 - Imagem com efeito de blurring, (b)Combinaçao 12 - Perda de Deta-
lhes da Tabela 05.

Para os outros resultados da imagem UN CAMP, observamos que valores 
maiores de taxa de compressão utilizando o padrão H.264/AVC INTRA também in-
fluenciam 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 (Figura 08).

Figura 08 – UN CAMP: (a) Combinação 4 e (b) Combinação 8 da Tabela 6
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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. 

CONCLUSÕES

 Este artigo 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. 
Os resultados das melhores combinações 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 correspon-
dem eficientemente à percepção visual. Tal limitação deve-se ao fato da ausência 
de uma imagem “verdadeira” (ground-truth) que sirva como referência para os re-
sultados dos algoritmos de fusão de imagens. 

O tipo de fusão proposto neste artigo, em que as imagens aproximadas são 
tratadas 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 proce-
dimentos 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 per-
ceptualmente visíveis. Análises subjetivas indicaram que as imagens fundidas po-
dem 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 fun-
didas, as imagens fonte foram codificadas usando várias combinações de taxas. 
Avaliações subjetivas indicaram que as taxas mínimas necessárias para a trans-
missão das imagens na região do infravermelho sem que haja degradações per-
ceptíveis 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 inferiores.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao programa CAPES/Pró-Defesa que financia as pes-
quisas na área de fusão de imagens.



33 4o Trimestre de 2013 – 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FLUSSER, J., Sroubek, F. e Zitová, B., Image Fusion: Principles, Methods, and Applications, 
Tutorial da 15 ª Conferência Européia de Processamento de Sinal (EUSIPCO 2007).

- GHANTOUS, M., GHOSH, S. e BAYOUMI, M., A gradient-based hybrid image fusion scheme 
using object extraction, IEEE International Conference on Image Processing 2008, ICIP2008, 
pp.1300-1303.

- IMAGEFUSION, Disponível: http://www.imagefusion.org/, [Capturada em 23 de Agosto de 2010]. 
ISO/IEC 15444-1:2004 - Information technology -- JPEG-2000 image coding system: Core cod-
ing system

- ITU-T,ISO/IEC JTC1, “Advanced video coding for generic audiovisual services,” ITU-T Recom-
mendation H.264/AVC and ISO/IEC 14496-10 (MPEG4-AVC), Version 11: 2009.

- KAKADU-Kakadu JPEG-2000 SDK Home Page Disponível: http://www.kakadusoftware.com/ 
[capturada em 02 março 2010].

- KINGSBURY, N. G., A Dual-Tree Complex Wavelet Transform with improved orthogonality 
and symmetry properties, IEEE International Conference on Image Processing, ICIP2000.

- MALLAT, S. G., A theory for multiresolution signal decomposition: the wavelet representa-
tion, IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., 11, 674 – 693, 1989.

- PIELLA, G., and Heijmans, H., A new quality metric for image fusion. In Proceedings of Interna-
tional Conference on Image Processing. Barcelona, 2003.

- RICHARDS, J. A., Thematic mapping from multitemporal image data using the principal com-
ponent transformation, Remote Sensing of Environment 16 (1984), 36–46.

- SADJADI, F., Comparative Image Fusion Analysis, IEEE Computer Society Conference on Com-
puter Vision and Pattern Recognition CVPR’05, 2005.

- WANG, Z. e Bovik, A. C., A universal image quality index, IEEE SignalProcessing Letters, vol 9, 
no. 3, pp. 81-84, March 2002.

- XYDEAS, C., and Petrovic, V., Objective pixel-level image fusion performance measure, Proc. 
SPIE, 4051, 88 – 99, 2000.

- ZITOVA, B. e Flusser, J., Image registration methods: a survey, Image and Vision Computing 
21 (2003), 977–1000.


