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Figura 1. Resultado método: Decomposições da Pirâmide PPS-Radial (esquerda), Decomposições da Pirâmide Laplaciana de PPS-Radial (direita).

Abstract—In computer vision and image processing one of
the most used techniques applied is Pyramid decomposition.
These techniques consists in to create a pyramid of images with
different resolution levels complex not conceptually, cause they
are defined as a sequence of copies from the same image, which
resolution and sampling are reduced by regular steps, what allow
to access the image in variety of scales. Thus, the purpose in
this paper is to apply polynomial function, called Polynomial
Powers of Sigmoid (PPS), to generate family with polynomials
wavelets functions, allowing to realize the same function from
the pyramidal techniques in the fusion image process. From this
analytical technique were created pyramidal structures like PPS-
Radial, PPS-Wavelet, Laplacian-PPS-Radial and Laplacian-PPS-
Wavelet.

Keywords-Image processing; Multiresolution analysis; Pyramid
of images; Polynomials; Wavelet;

Resumo—Em visão computacional e processamento de ima-
gens uma das técnicas mais aplicadas na decomposição de
imagem é a de decomposição piramidal. Estas técnicas consistem
na criação de uma pirâmide de imagens em diferentes níveis
de resolução, não conceitualmente complexas, pois consistem em
uma sequência de cópias da mesma imagem, cuja resolução e
amostragem são reduzidas em passos regulares, permitindo aces-
sar a imagem em várias escalas. Desta maneira, a proposta é a uti-
lização de funções polinomiais, denominadas Polinômios Potência
de Sigmoide (PPS), para gerar uma família de funções Wavelets
polinomiais, permitindo realizar a mesma operação/função das
técnicas piramidais no processo de fusão de imagens. A partir
desta técnica analítica, foram criadas as estruturas piramidais
PPS-Radial, PPS-Wavelet, Laplaciano-PPS-Radial e Laplaciano-
PPS-Wavelet.

Keywords-Processamento de imagem; Análise multirresolução;
Pirâmide de imagens; Polinômios; Wavelet;

I. INTRODUÇÃO

A possibilidade de representar objetos em múltiplas escalas
permite adequar a visualização a distintos níveis de deta-
lhamento. Esse problema é conhecido por multirresolução e

tem sido muito estudado na área de processamento digital
de imagens [1], [2], [3]. Uma importante teoria na área de
processamento de imagens é a teoria das pirâmides, que provê
maneiras de realizar a decomposição de imagens em múltiplos
níveis de resolução [4]. As decomposições piramidais são uma
estrutura poderosa, e conceitualmente simples, para represen-
tar as imagens em mais de uma resolução [5]. A decomposição
de uma imagem em Análise Multirresolução(AMR) permite
que ela seja representada em diferentes níveis de resolução.
Cabe ressaltar que a resolução espacial da imagem está direta-
mente relacionada o conceito de componentes em frequências,
que caracterizam o nível de informação de detalhes presentes
na imagem [6].

Contribuições: No contexto científico e tecnológico, no-
vos paradigmas têm sido sugeridos de maneira a melhorar,
simplificar e atualizar os já existentes. Em particular as funções
Polinômios Potência de Sigmóide (PPS) têm-se mostrado a
revitalização de grandes descobertas do passado. Neste sen-
tido, a contribuição desta pesquisa apresenta transformações
baseadas em PPS-Radial e suas famílias PPS-Wavelets, através
de métodos piramidais aplicados no processo de suavização e
fusão imagens.

II. FUNÇÕES POLINÔMIOS POTÊNCIA DE SIGMÓIDE (PPS)

As funções Polinômios Potência de Sigmóide (PPS) cor-
respondem a uma técnica matemática para problemas de
aproximação de funções [1], [7], [8]. Dentre suas aplicações
podem ser citadas: a construção de uma família de funções
wavelets, redes neurais PPS-Wavelet, detecção de contornos
em imagens e a compressão de imagens através de técnicas
piramidais [1]. Neste sentido, as funções Polinômios Potência
de Sigmóide, serão utilizadas para criação de uma nova técnica
piramidal.



A Sigmóide corresponde a uma classe de funções que são
dotadas das seguintes propriedades: monotonicamente cres-
cente, diferenciável, limitada, e representada por um gráfico
em forma do caractere S. As funções sigmóides, em sua
grande maioria, satisfazem a seguinte condição:

Υ(x) =

{
1 x→∞
0 x→ −∞

Seja Υ : R→ [0,1] a função sigmóide definida por:

Υ(x) =
1

1 + e−x
. (1)

Chama-se função potência de sigmóide de expoente n (n ∈
Z+) da Υ a função Υn : R→ [0,1] definida por:

Υn(x) =

(
1

1 + e−x

)n

.

O conjunto das funções potências de sigmóide é definido
por:

Φ = {Υ0(x),Υ1(x),Υ2(x), . . . ,Υn(x), . . .}, (2)

Onde:

Υ0(x) =

(
1

1 + e−x

)0

= 1, (3)

Υ1(x) =

(
1

1 + e−x

)1

=
1

1 + e−x
, (4)

Υ2(x) = Υ1(x).Υ1(x) =
1

1 + 2e−x + e−2x
. (5)

A potência n-ésima da função sigmóide é representada por:

Υn(x) =
1

a0 + a1e−x + a2e−2x + · · ·+ ane−nx
, (6)

sendo os coeficientes a0, a1,a2, . . . , an, podem ser obtidos da
linha n-ésima do triângulo de Pascal.

A. Derivada das funções PPS

As funções PPS podem ser definidas como combinações
lineares das funções potências de sigmóide. Para mostrar o
comportamento da derivada das funções PPS, inicialmente
calcula-se a derivada da função sigmóide, representada pela
Equação 7:

d[Y (x)]

dx
=
d( 1

1+e−x )

dx
=

e−x

(1 + e−x)2
, (7)

expandindo o termo quadrado, tem-se:

d[Y (x)]

dx
=

e−x

(1 + e−x).(1 + e−x)
= Y (x)

(
e−x

1 + e−x

)
, (8)

somando e subtraindo 1 da Equação 8, tem-se:

d[Y (x)]

dx
= Y (x)

(
e−x + 1− 1

1 + e−x

)
= Y (x)

(
1 + e−x

1 + e−x
− 1

1 + e−x

)
, (9)

simplificando os termos da Equação 9, tem-se:

d[Y (x)]

dx
= Y (x)(1− Y (x))

= −Y 2(x) + Y (x). (10)

Desta forma a Equação 10, representa a derivada primeira
da função sigmóide. Este resultado é definido como função
PPS-Radial. E processo de derivação da função PPS-Radial
apresenta-se na Equação 11:

d[−Y 2(x) + Y (x)]

dx
=

d[−Y 2(x)]

dx
+
d[Y (x)]

dx

= −2Y (x)
d[Y (x)]

dx
+ (−Y 2(x) + Y (x))

= −2Y (x)(−Y 2(x) + Y (x)) +

(−Y 2(x) + Y (x))

= 2Y 3(x)− 3Y 2(x) + Y (x). (11)

O resultado da derivada da função PPS-Radial é uma função
PPS de grau 3, que pertence a família de funções PPS-
Wavelets.

III. FAMÍLIA DE FUNÇÕES PPS-WAVELET

As wavelets são classes de funções que satisfazem um
conjunto de propriedades. Funções wavelets são: limitadas,
suporte compacto, suas translações e dilatações geram uma
base de funções para a representação de qualquer elemento
pertencente a família de funções quadrado integráveis. Exce-
lentes introduções sobre o assunto são encontradas em Chui
[9], Daubechies [10]. O processo de derivação sucessiva da
função sigmóide da Equação 1, possibilita a construção da
família de funções polinomiais wavelets [1], cujo o primeiro
elemento desta família é definido por:

ϕ2(x) = 2Y 3(x)− 3Y 2(x) + Y (x). (12)

Onde ϕ2(x) é o resultado da derivada segunda da função
sigmóide. Os resultados seguintes, correspondem as funções
analíticas para os elementos ϕ3(x), ϕ4(x), ϕ5(x) que são
representados, respectivamente, por:

ϕ3(x) = −6Y 4(x) + 12Y 3(x)− 7Y 2(x) + Y (x), (13)

ϕ4(x) = 24Y 5(x)− 60Y 4(x) + 50Y 3(x)− (14)
15Y 2(x) + Y (x),

ϕ5(x) = −120Y 6(x)− 360Y 5(x)− 390Y 4(x) + (15)
180Y 3(x)− 31Y 2(x) + Y (x).

O conjunto de funções PPS-Wavelets {ϕi}, gerado pela de-
rivação sucessiva da função sigmóide é composto por funções
pertencentes ao L2(R).



IV. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Uma pirâmide de uma imagem pode ser vista como uma
sequência de cópias de imagem, em que a densidade e a
resolução são reduzidas em cada nível. O mais baixo nível, é a
imagem original e cada nível é obtido a partir do nível anterior.
A pirâmide Gaussiana [2], é formada por versões filtradas
passa-baixa de convolução Gaussiana da imagem de entrada.
Um filtro passa-baixa atenua as altas frequências espaciais de
uma imagem e acentua as baixas frequências. A representação
piramidal é utilizada com o objetivo de obter amostras da
imagem onde detalhes indesejados são suprimidos, ruídos
são eliminados, características grosseiras são realçadas. Com
a motivação de simplificar o modelo adotado e firme no
propósito de inovar, pode-se demonstrar que é possível criar
uma estrutura piramidal em que o processo de decomposição
de uma imagem em múltiplas resoluções pode ser realizado
através de uma função PPS-Radial.

A. Pirâmide PPS-Radial

A implementação do algoritmo da Pirâmide PPS-Radial
requer, inicialmente, a criação do kernel 5x5 dada na Equação
16.

Ψ(x, y) = −Y 2(x2 + y2) + Y (x2 + y2). (16)

A criação da Pirâmide PPS-Radial baseia-se nos seguintes
passos:
• Passo 1: Leitura da imagem a ser processada, I(x,y),

com os parâmetros de redução (ou níveis) e o tamanho
do kernel a ser construído;

• Passo 2: Criação do kernel (ou máscara) R com a função
PPS-Radial bidimensional Ψ(x, y);

• Passo 3: Suavização da imagem através do cálculo da
convolução de R com I(x,y), dando origem a I′r(x,y);

• Passo 4: Cálculo da redução I′r(x,y) por um fator de
2;

• Passo 5: Reajuste do tamanho da imagem J(x,y) =
(I′r(x,y) ∗ 2)− 1;

• Passo 6: Convolução de R com J(x,y), dando origem
a J′r(x,y);

• Passo 7: Interpolação (ou expansão) de J′r(x,y);
• Passo 8: Cálculo da diferença de I′r(x,y) - J′r(x,y);
• Passo 9: Criação de máscara Maska(x,y) e

Maskb(x,y) e combinação das Imagens;
• Passo 10: Reconstrução das imagens somando os níveis;
Onde as decomposições são realizadas com uma máscara

5x5 e desvio padrão σ = 1.

B. Pirâmide PPS-Wavelet

Através do experimento proposto na seção anterior, pode-
se construir uma Pirâmide Laplaciana através de uma função
PPS-Wavelets Ψ3(x, y) bidimensional. A implementação do
algoritmo da Pirâmide PPS-Wavelet requer, incialmente, os
seguintes passos:
• Passo 1: Leitura da imagem a ser processada, I(x,y),

com os parâmetros de redução (ou níveis) e o tamanho
do kernel a ser construído;

• Passo 2: Criação do kernel (ou máscara) R com a função
PPS-Radial bidimensional Ψ(x, y);

• Passo 3: Suavização da imagem através do cálculo da
convolução de R com I(x,y), dando origem a I′r(x,y);

• Passo 4: Cálculo da redução I′r(x,y) por um fator de
2;

• Passo 5: Reajuste do tamanho da imagem J(x,y) =
(I′r(x,y) ∗ 2)− 1;

• Passo 6: Criação do kernel (ou máscara) S com a função
PPS-Wavelet bidimensional Ψ3(x, y);

• Passo 7: Convolução de S com J(x,y), dando origem a
J′s(x,y) expandida;

• Passo 8: Criação de máscara Maska(x,y) e
Maskb(x,y) e combinação das Imagens;

• Passo 9: Criação do kernel T com a função PPS-Wavelet
bidimensional Ψ5(x, y) no processo de reconstrução;

• Passo 10: Convolução de T com J′s(x,y), dando origem
a J′t(x,y);

• Passo 11: Reconstrução das imagens somando os níveis;
Após o processo de convolução e expansão da imagem para

obtenção do Laplaciano, cria-se o processo de combinação das
imagens nas decomposições, conforme apresentados na seção
seguinte.

V. EXPERIMENTOS

O desenvolvimento dos algoritmos piramidais PPS-Radial e
PPS-Wavelet optou-se em utilizar o ambiente computacional
equipado com processador Intel i7 930 de 2.8 GHz, com 6GB
de memória RAM(DDR3 667 MHz) e sistema operacional
Windowns 7 - 64 bits. O Matlab R2011a é o software utilizado
como ambiente de programação para a execução,visualização
das imagens. Para testar a abordagem proposta, foram utiliza-
das imagens dos trabalhos [2].

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste artigo, concentrou-se esforços no sentido de criar
uma nova técnica piramidal, na qual utiliza-se as funções
denominada Polinômios Potência de Sigmoíde, e através de
uma escolha conveniente de coeficientes inteiros, é apresen-
tada uma família de funções polinomias Wavelets, que são
utilizadas no processo de decomposição e reconstrução de
imagens em múltiplas resoluções. Os PPS apresentam uma
simplicidade matemática que resulta em baixa demanda por
recursos processamento computacional. Outra característica
importante encontrada nos PPS foi que a derivada primeira da
função sigmoíde, chamada de PPS-Radial, pode ser aplicada
como filtragem passa-baixa (ou suavização) com o objetivo de
eliminar as altas frequências.

A criação da pirâmide PPS-Radial tem como base a es-
trutura piramidal da pirâmide Gaussiana, na qual consiste de
uma sequência de cópias filtradas (ou convoluídas) da mesma
imagem, onde a resolução e amostragem foram reduzidas em
passos regulares. Isso permite acessar a imagem em várias
escalas (ou níveis). Os resultados obtidos através dos experi-
mentos envolvendo a pirâmide PPS-RADIAL, demonstraram



o potencial que esta nova pirâmide apresenta no processo de
suavização.

Outra técnica implementada neste trabalho foi a constru-
ção da Pirâmide Laplaciana PPS-Radial, na qual tratou-se
de obter as diferenças entre os níveis da pirâmide, pois as
diferenças entre eles aproximam-se dos resultados obtidos
com o operador Laplaciano. Os resultados apresentados no
processo de obtenção dos níveis da pirâmide Laplaciana PPS-
Radial demonstraram que a medida que os níveis aumentam
tem-se uma perda na qualidade da imagem. Mas através do
método de interpolação da Pirâmide PPS-Radial obtém-se uma
reconstrução da imagem.

No mesmo sentido, criou-se uma nova pirâmide Laplaciana
PPS-Wavelet, utilizando apenas a função polinomial wavelet
ϕ3(x) no processo de convolução com os níveis decompostos
pela função PPS-Radial, isto possibilitou realçar as descon-
tinuidades da imagem. E através da convolução da função
polinomial ϕ5(x) realizou-se o processo de interpolação dos
níveis da pirâmide. A análise dos resultados aplicados nos pro-
cessos da geração do Laplaciano apresentaram uma variação
de intensidade dos pixels da imagem comparado com método
original.

Finalizando, uma contribuição original deste trabalho foi
a aplicação destas técnicas piramidais no processo de de-
composição e reconstrução para a combinação (ou fusão) de
imagens, utilizando a família de funções Polinômios Potência
de Sigmoíde. Como trabalhos futuros sugere-se a continuidade
deste trabalho através da:
• Aplicação desta técnica em comparação com alguns mé-

todos de suavização de imagens;
• A verificação da entropia das imagens geradas através das

técnicas proposta;
• Realizar convolução com Kernels de maiores dimensões;
• Comparação dos resultados obtidos aplicado-se a técnicas

de compressão de imagens;
• Realizar experimentos entre diferentes pirâmides de ima-

gens;
• Aplicação de novas PPS-Wavelets na pirâmide no pro-

cesso de decomposição e reconstrução;
• Utilização de outras métricas de qualidade de imagem na

obtenção de medidas complementares.
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