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 گرهای بیّسی گیری از تخمین با بهره ییفراصداتصاویر  کیفیتبهبود 
 

 9، یاسمن وجگانی2*یمحمدباقر خدابخش، 8خانه زاده اصل آخته ناصر حسین

 مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز دانشکده. ۱

 گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی همدان. 8

 دانشگاه علوم پزشکی ایران ،شکیهای نوین پز دانشکده فناوریگروه پزشکی مولکولی، . ۳
 

 چکیده
توسا   . ایان مشاکل   اسات های بدن دارای کنتراست پاایینی   دلیل نزدیکی رفتار تومور سرطانی به بافت پزشکی به فراصداییتصویربرداری 

، کنتراسات  (مصنوعی) اصطناعی ی تصویربرداری روزنه اگرچه فنّ .گیری شده است پیبرای تصویربرداری  اصطناعی )مصنوعی(روش روزنه 

 نوفاه باه   عالمات ها کوتاه یا نسبت  دادهکه طول  زمانیحتی ها  این روشعملکرد اما  ،حد خوبی بهبود بخشید را در ییفراصداپایین تصاویر 

وفقی  های   منظور جبران عملکرد بد روش که به استبازسازی تصویر مکانی  -زمانییک الگوریتم  ،روش بیّسی. نیستقابل قبول  باشد،پایین 

هاای   نسابت باه روش   شانهاد شاده اسات. مزیات اصالی روش بیّسای      پی  نوفاه باه   عالمات های پایین  نسبتدر پرتو دهی  شکلپرتودیسی 

کناد. در   به بازسازی تصویر کمک مای که باشد  می شده تعریف از یک تابع توزیع پیشدر استفاده اصطناعی )مصنوعی( روزنه  تصویربرداری

 ساازی منظور باز به پی( اِی )اِم ترین احتمال پسین بیش و ایی( س اِ اِم )اِم ترین میانگین مربعات خطا کم (گر تخمینمعیارهای )از  ،این پژوهش

  روش ،بال  دسای  8۲ نوفاه  باه  عالمات نسبت برای  ،متعارفهای  در مقایسه با روش که ندنشان داد. نتایج ه استشد استفادهتصویر خروجی 

و بال  دسای  ۱2عالوه این مقایسه بهبود  به. بخشیده استبهبود بل  دسی 8۳د ای حدو های فرعی را در خارج اهداف نقطه لوب شده پیشنهاد

 دهد. کیست نشان میآر برای فانتوم  اِن آر و سی های سی ترتیب در مؤلفه درصدی را به 28

 

 .تابع توزیع، (دهی پرتو شکلپرتودیسی )، بیّسی روش :ها کلیدواژه

 

    قدمهم. 8

بااودن   دلیال نزدیاک   پزشاکی باه   فراصادای تصاویربرداری  

های مختلف بادن باه هام، انارمی کام ماوج        ماهیت بافت

عما  کام    بافات و نهایتاا    در فراصادا موج  تضعیفتابشی، 

تصاویربرداری   [.۱] باشاد  دارای کنتراست پایینی می ،نفوذ

کنتراسات  ، ۱اصطناعی )مصنوعی(ی  به روش روزنه فراصدا

 [8] بخشاد  مای را در حد خوبی بهباود   فراآواپایین تصاویر 

مانع از توسعه زیاد آن برای تصویربرداری  ذیلاما مشکالت 

باه باردار   اصطناعی )مصانوعی(  های روزنه  شرو -۱شدند: 

باه  خیلی وابسته هستند و تخماین ییردقیا  آن    aجهت 

 -8[. ۳] کناد  هاا را باا مشاکل مواجاه مای      کارایی آن کلی

وفقای و ییروفقای،   اصطناعی )مصانوعی(  های روزنه  روش

 ،پاایین اسات   نوفاه باه   عالمتموقعی که طول داده کم یا 

 هنگاامی کاه طاول   کارایی مناسبی ندارند. در حاوزه رادار  


 :نویسنده پاسخگو mb.khodabakhshi@hut.ac.ir 

1 Synthetic aperture 

باشااد از  پااایین ماای نوفااهباه   عالمااتداده کام بااوده و یااا  

بازسازی تصویر بهاره بارده    برایبه کرات ی سبیّهای  روش

  [.4] شده است

گیاری از   طور کلی تحقیقات صورت گرفته در زمینه بهره به

تاوان   برای بهبود کیفیت تصاویر را میی سبیّتوابع تخمین 

تحقیقات صورت گرفته در حوزه رادار و گفتار  ،در دو دسته

صادا  فرا( و تحقیقات صاورت گرفتاه در حاوزه    صدافرا)ییر

بناادی کاارد. در حااوزه رادار ایاان روش زیاااد مااورد  دسااته

استفاده قرار گرفته و اثر آن در بهباود تصاویر خروجای در    

در  [.۱۲-5] های پاایین اثباات شاده اسات     نوفهبه  عالمت

استفاده از این روش در مراحل ابتادایی قارار    فراصداحوزه 

منظور  بهی سبیّگرهای  دارد. اگر چه هیچ مرجعی از تخمین

 هاای 8آر اِن اِس پزشاکی در  فراصادای بهبود کیفیت تصاویر 

پایین استفاده نکرده است اما به ذکر مراجعی کاه حاداقل   

 [.۱8-۱۱] شود ه میاند پرداخت را مطرح کرده نظراین 


2 SNR 



سیگرهای بیّ گیری از تخمین با بهره فراصداییبهبود کیفیت ساخت تصاویر 

8931/ پاییز و زمستان 2مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/ سال هفتم/ شماره 



82



تارین   باار الگاوریتم کام    ، برای اولاین [5] الزوراو در مرجع

را در حاوزه رادار و   ۱ایای(  س اِ اِم )اِم میانگین مربعاات خطاا  

کاار   باه اصاطناعی )مصانوعی(   برای بازسازی تصاویر روزنه 

بازگشاتی را باا    ایای  س اِ اِم اِم برد. برای این منظاور او روش 

گار   روش کالمن ترکیاب کارد و اثباات کارد کاه تخماین      

کاالمن بارای    (فیلتار صاافی ) تواند در کنار  میایی  س اِ اِم اِم

اصاااطناعی اری روزنااه  بهبااود بازیااابی روش تصاااویربرد  

در حوزه رادار مورد استفاده قرار گیارد. اگرچاه   )مصنوعی( 

در کناار روش کاالمن باعا     ی سا بیّگر  استفاده از تخمین

بودن پروساه تخماین    بهبود بازیابی تصویر شد اما بازگشتی

تر باه روش روزناه    باع  تحمیل پیچیدگی محاسبات بیش

همکاااران از یااو و  [.5] گردیااداصااطناعی )مصاانوعی(  

بارای   8پای(  اِی )اِم تارین احتماال پساین    بایش گار   تخمین

. [6] صورت کور بهره بردناد  تصویربرداری در حوزه رادار به

 هبا ع اطالق وامه کور به این معنی است که اطالعااتی راجا  

گار   موجود به تخمین نوفهچنین  محی  تصویربرداری و هم

داد تکارار  ها اثباات کردناد کاه در تعا     داده نشده است. آن

صاورت کاور تصاویر     تواناد باه   زیاد، روش پیشانهادی مای  

خروجی را بازیابی کند اما برای تعاداد تکارار کام بازیاابی     

 ۳)آراِف( دریافت حالتفوکوس در ییرقابل مقایسه با روش 

، روشای را بارای   [7] فانک و همکاران در مرجاع  باشد. می

کااهش  ( تصاویر در هنگاام  رزولوشن) پذیری تفکیک حفظ

ارائاه کردناد. هادف اصالی     ایی  س اِ اِم اِماساس روش ابعاد بر

هاا   های رنگی با حفظ تیزی لبه ها جلوگیری از آرتیفکت آن

شاده باود.    در تصاویر کوچکایی  س اِ اِم اِمبا استفاده از روش 

ایای   س اِ اِم اِم نتایج بیاانگر ایان حقیقات هساتند کاه روش     

هاا را کامال حفاظ     مانند لباه توانسته اطالعات مهم تصویر 

دونااو و همکاااران بااار دیگاار   [2]در مرجااع  [.7] کنااد

را باارای بهبااود روش  پاای( اِی اِم)ی ساابیّگرهااای  تخمااین

در حاوزه رادار  اصاطناعی )مصانوعی(   تصویربرداری روزنه 

منظور کااهش پیچیادگی    ها به  مورد استفاده قرار دادند. آن

روش کاهش نار   از اصطناعی )مصنوعی( محاسبات روزنه 

شده توس  آرایاه دریافات    های دریافت برداری از داده نمونه

چنین برای جبران اثر این کااهش نار     استفاده کردند. هم


1 MMSE; Minimum Mean Square Error 
2 MAP; Maximum A Posterior 
3 RF 

ناگاااراج و اسااتفاده شااد.  پاای اِی اِمباارداری از روش  نمونااه

منظااور  بااهایاای  س اِ اِم اِمی ساابیّگاار  همکاااران از تخمااین

شاریان   صداییفراصاویر اسپکل زمینه در ت نوفهزدایی،  نوفه

در ایان پاژوهش ادعاا شاده     [. 2] کاروتید استفاده کردناد 

در فضااای ایاای  س اِ اِم اِمی ساابیّاساات کااه اسااتفاده از روش 

اسپکل زمینه شود و  نوفهتواند باع  سرکوب  لگاریتمی می

  کاروتید را بهبود بخشد. فراصداییکیفیت تصاویر 

ی سا بیّاز روش یاادگیری  [ ۱۲] در مرجع انشاوانا و همکار

در تصااویربرداری  (فااریمقاااب )منظااور افاازایش ناار   بااه

کردناد. در ایان پاژوهش ادعاا     پزشکی اساتفاده   ییصدافرا

تاوان باه جاای     مای قاب )فریم( شده که برای افزایش نر  

آرایه ارسال، فق  از تعادادی   عناصروسیله تمامی  ارسال به

کااهش کنتراسات   ها استفاده کرد و برای جبران این  از آن

ارساال از   عناصرتری از  وسیله تعداد کم حاصل از ارسال به

 استفاده کرد.ی سبیّروش یادگیری 

بااار از  باارای اولااین ان، فردریااک و همکااار[۱۱] در مرجااع

میادان   صادایی فرامنظور بازسازی تصااویر   بهی سبیّ یالگو

پیشنهادشاده   یالگاو با توجه به اینکه دور استفاده کردند. 

باا اعماال    فا باشاد و صار   صورت خطی می این مرجع بهدر 

 ،آرایاه ارساال   عناصار  عالمات روی چند ترم کانولوشن بر

در نتیجاه   .آرایه دریافات رساید   عناصر عالمتتوان به  می

خطای پیشانهادی    یالگاو رساد کاه    به ذهن می طرحاین 

IIفیلاد   افازار  نارم  ، میدان نزدیک وصدافراها به حوزه  آن
4
 

گاشت شود تا بهبودهای آن روی تصویر خروجی به حوزه ن

مورد اساتفاده واقاع    فراصداییو برای بهبود تصاویر  صدافرا

منظااور  بااهی ساابیّهااای  الگااودر ایاان پااژوهش از  شااود.

پزشکی میدان نزدیک بهره گرفتاه   ییصدافراتصویربرداری 

شاده ماورد    ساازی  پیشنهادی برای بافت شبیه یالگوشد و 

هاای   نوفهبه  عالمتر گرفت و اثبات شد که در آزمایش قرا

تواناد جاایگزینی    پایین روش پیشنهادی این پاژوهش مای  

 دهی پرتو ثابت و وفقی باشد. های شکل برای روش

  

 ها مواد و روش. 2

 خطی پیشنهادی برای ثبت داده یالگو. 2-8


4 Field II 
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شاده در ناحیاه    یکسال واقاع  پ M*N اگر همانند شکل زیر

 عنصار  kدر نظر گرفته شوند و اگر فرض شود که  ۱مطلوب

اگر نمادهای شاکل  ووجود دارند دریافت  عنصر Lارسال و 

بیانگر موارد زیر باشند: ۱

t)(r,h
SIRf

k

 عنصر: پاسخ ضربه مکانی برای k- ُم ارسالا. 
b S IR

l
h (r, t)

 عنصر: پاسخ ضربه مکانی برای l- ُم دریافتا. 

(t)h
ef

k
 .ارسال اُم -k عنصر: پاسخ الکترومکانیکی برای 

(t)h
eb

l
 .دریافت اُم -l عنصر: پاسخ الکترومکانیکی برای 

 

 
شده  منظور ثبت داده پیکسل واقع بهخطی پیشنهادی یالگو 8شکل 

,m)در مکان n)[۱۱.]
 

شاده در مکاان   در این حالت پاسخ حاصل از پیکسل واقاع 

(m , n کاه کال    هنگاامی آرایه دریافات،  اُم  -l عنصر برای (

 :صورت زیر قابل بیان است ارسال فعال هستند به عناصر
 



(۱) 

(t)e(t))ht)(r,(h

(t))o(r)u

(t)ht)(r,h(t)(r,y

l

eb

l

SIRb

l

k

1k

0k

ef

k

SIRf

ll

















 

 
 

u(t)کااه در رابطااه باااال،   
k

دامنااه  O(r)ورودی،  عالماات 

m)اسکترینو مربوط به سلول , n t)(r,y و (
l

 عنصار پاساخ   

- ُهای ضربه ارساال و دریافات    باشند. پاسخ م دریافت میا

 صورت زیر نوشت: صورت یک پاسخ واحد به توان به را می

(8         )(t)eo(r)t)(r,ht)(r,ht)(r,y
l

b

l

f

l
 

(۳                             ) (t)eo(r)t)(r,ht)(r,y
lll

 

t)(r,hکااه 
l

اگاار محاای    اساات. سااامانهپاسااخ ضااربه   

صورت دوبعدی در نظر گرفته شاود و ایان    تصویربرداری به

در نتیجه پاسخ ، بندی شود پیکسل تقسیم M*Nمحی  به 

صاورت زیار    آرایه دریافت بهاُم  -l عنصرگسسته مربوط به 

 قابل بازنویسی خواهد بود:


1 Region of inerest 

(4                              )        
lnm,

n)(m,

l

n)(m,

l
e(O)hy                    

 که در رابطه باال
nm,

(O) دامنه( حاصل از ترینو پاسخ اسک(

شاده در مکاان    سلول واقاع 
n m

r (x , , z ) باشاد. اگار کال     مای  0

در نظار گرفتاه شاوند در نتیجاه      8آراُآی های محی  سلول

 داریم:

(5                            )        
l

nm,

nm,

n)(m,

ll
e(O)hy  

 

(6 )                 ( , ) ( , ) (M -1, N -1)

l l l l l l
[h   h  ... h ] o e P o e   

0 0 1 0               

آرایه دریافت در نظر گرفته شوند در نتیجاه   عناصراگر کل 

 :آید ( بدست می7رابطه )

(7      )           

L 1 L 1 L 1

y P e

y P e
y O P O e

: : :

y P e
  

     

     

         
     

     

     

0 0 0

1 1 1                 

 عناصار  عالمات بیانگر ماتریس مشاهدات یا  yدر رابطه باال 

 عالمات رایه دریافات از  آ عناصرباشد. اگر  آرایه دریافت می

نمونه برداشته باشند در نتیجه مااتریس   Kها  رسیده به آن

ماااتریس  P خواهااد بااود. K*L اناادازهدارای  yمشاااهدات 

آرایه  رایه ارسال تاآباشد که شامل پاسخ ضربه از  انتشار می

 KL*MN اناادازهدارای  Pدریافاات خواهااد بااود. ماااتریس 

شده روی هار پیکسال از    های قرار گرفته دامنه O باشد. می

 نوفاه  eو  اسات M*N و دارای ساایز   دباش میآراُآی ناحیه 

 شده به مشاهدات است. اضافه


 II  فیلد افزار در نرمالگو های  استخراج ماتریس. 2-2

باشاند و هادف    معلاوم مای   y، مشاهدات II فیلد در محی 

هاای محای     شاده روی پیکسال   تخمین دامنه قرار گرفتاه 

دست آوردن شدت روشانایی   ه(. برای بÔباشد ) میآراُآی 

 توان نوشت: می (m,n))دامنه( روی پیکسل 

(2       )                  
L 1

m , n l l l n m

l

ˆ(O ) w y(x , τ (x , z ))





 
0

           

 که در رابطه باال
nm,

Ô شاده روی پیکسال   زده دامنه تخمین 

(m,n)،)y(x
l

آرایااه  اُم -l عنصاارشااده  خیر دادهأتاا عالماات 

z,(xτ(، (m,n)دریافت برای پیکسل 
mnl

خیر متناساب  أتا  

و  (m,n)با پیکسل 
l

w   عنصار وزن متناسب باا l-  آرایاه  اُم

تاوان   رابطاه بااال را مای    فراصداباشند. در حوزه  دریافت می

 صورت زیر بازنویسی کرد: به


2 ROI 

پاسخ ضربه دریافت

 ارسالپاسخ ضربه 
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(2               )                   
L 1

T (m , n)

m , n l l l

l

ˆ(O ) w y d





 
0

                                                        

که در رابطه بااال  
l

y   شاده توسا     دریافات  عالمات بیاانگر

,n)(mآرایه دریافت و  اُم -l عنصر

l
d خیر متناسب با پیکسال  أت

(m,n)  عنصربرای l- باشاد. در واقاع    آرایاه دریافات مای    اُم

,n)(mخیر أت

l
d صورت یک بردار با انادازه   توان به را میK*1  در

و بقیااه صاافر  ۱هااای آن  نظاار گرفاات کااه یکاای از درایااه

,n)(mروی باردار   ۱باشند. مکان درایاه   می

l
d  تاوان باا    را مای

 استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

(۱۲)        
l n m s l n m s

p

a τ (x , z ) f ( (x x ) z ) f
c

     
2 22                             

صورت زیر قابل بازنویسای خواهاد    ( به۱۲) رابطه در نتیجه

 بود:

(۱۱      )                           

T
(m , n )

0 0

(m , n )

1 1

m , n

(m , n )

L 1 L 1

w d

w d
Ô y

:

w d
 

 

 

 
 

 
  

 

در نظار گرفتاه شاوند در    آراُآی های ناحیه  اگر کل پیکسل

  نتیجه خواهیم داشت:

(۱8) 

T
( , ) (M 1 , N 1)

( , ) (M 1 , N 1)

1 1 1 1

( , ) (M 1 , N 1)

L 1 L 1 L -1 L 1

    w d    ...     w d         

    w d    ...     w d         
Ô y

:

w d    ...   w d

 

 

 

  

 

 

 
 

 
  

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

 

(۱۳) yKÔ
d



وضاوح مشاخا اسات کاه      ( به۱۳( و )7از مقایسه رواب  )

1 وجاود نادارد   نوفاه زمانی که 

d
KP


  باشاد. از طرفای    مای

 ماتریس
d

K باا  باشد کاه متناساب    خیر سمپلی میأبیانگر ت

ی خیر سامپل أشود. ایان تا   ها محاسبه می پیکسلیک از  هر

کشد تاا ماوج از آرایاه     متناسب با زمانی است که طول می

شده در نقطه کانونی و از آنجا جذب  ارسال به پیکسل واقع

 آرایه دریافت شود. در نتیجه بدیهی است کاه مااتریس  
d

K 

مکاان  . 8، (m,n) مکان پیکسل. ۱بستگی دارد؛  دو موردبه 

.ارسال و دریافت عناصر

تفااوتی   نوفاه وجاود   در صورت وجود یاا عادم   8و  ۱موارد 

 گیری ماتریس کنند در نتیجه شکل نمی
d

K  نوفهمستقل از 

آرایاه   عناصار هاا و مکاان    خواهد بود و باه مکاان پیکسال   

در محی  هام   نوفهبستگی دارد. در نتیجه در حالت وجود 

1 توان از فرض می

d
KP


 شارطی کاه مااتریس     بهره برد به

d
K پذیر باشد. معکوس 

در واقااع اگاار ماتریساای محاساابه شااود کااه در ماااتریس  

را آراُآی ضرب شاود و تخماین دامناه ناحیاه      yمشاهدات 

 نتیجه دهد این ماتریس همان ماتریس
d

K  شاد. باا   خواهد

 معلوم باودن 
d

K  تاوان مااتریس    کاردن آن مای   و معکاوس

. در نتیجااه یکاای از کااردراحتاای محاساابه  بااه را Pانتشااار 

با این روش قابال   سیهای اصلی و مهم الگوریتم بیّ مجهول

 محاسبه خواهد بود.
 

 سیالگوریتم بیّ نظریه. 2-9

باا اساتفاده از    ایان اسات کاه صارفا      هدف الگوریتم بیّسی

و دامناه اساکتررها    نوفاه )خواص آمااری   تر بیشاطالعات 

مانند میانگین و واریانس( تصویر خروجی را تا حد ممکان  

صااورت زیاار خالصااه  ایاان اطالعااات بااهزدایاای کنااد.  نوفااه

 شوند: می

سافید   نوفاه آرایاه،   عناصار  عالمات  شده به اضافه نوفهالف( 

سافید گاوساین    نوفاه بایاد   نوفاه گاوسی باشد. علت اینکه 

چناین   میانگین آن صفر است و هام  باشد این است که اوال 

صورت قطری خواهاد شاد.    ماتریس کواریانس مکانی آن به

های تصویربرداری فازی با توجه به اینکه تاوان یاا    در روش

در محل فوکال پوینات )نقطاه فوکاوس     صوتیانرمی موج 

هاا   آن مکاان  در نوفاه به  عالمتآرایه( زیاد است در نتیجه 

اصاطناعی  های تصویربرداری روزناه   تر است. در روش بیش

با توجه به اینکه آرایه تصاویربرداری جاایی در   )مصنوعی( 

صورت دینامیکی  شود و فوکوس به تصویر فوکوس داده نمی

آرایاه دریافات    عناصار گیارد در نتیجاه انارمی     صورت می

شاده   اساتفاده  نوفهتغییرات زیادی ندارد. با توجه به اینکه 

سفید گاوساین اسات و باا توجاه باه       نوفهدر این پژوهش 

صاورت قطاری در    باه  نوفهاینکه ماتریس کواریانس مکانی 

آرایاه   عناصار  عالمات شده باه   های اضافه نوفهخواهد آمد )

دریافت از هم مستقل هساتند( در نتیجاه بارای محاسابه     

ه روی شاد  های قرار گرفته از میانگین واریانس نوفهواریانس 

استفاده شد. نوفهقطر اصلی ماتریس کواریانس مکانی 

 باید مثبت باشند. (o) شده تعریف دامنه اسکتررهایب( 

این کار را با استفاده از تابع چگالی احتمال  الگوریتم بیّسی

p(o|y,I) دهاد کاه در آن   انجام می o   هاای   دامناه پیکسال

 Iآرایاه دریافات و    عناصرمشاهدات  عالمت y، آراُآیناحیه 

ساافید و دامنااه  نوفااهبیااانگر اطالعاااتی )خااواص آماااری  

باشد. تابع چگاالی   معلوم می o هبع اسکتررها( است که راج
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بیااانگر احتمااالی اساات کااه بااا وجااود    p(o|y,I)احتمااال 

 تخمین زده شود.  o، ماتریس تصویر Iو  yاطالعات

و  پاای اِی اِمگاار  بااا اسااتفاده از دو تخمااین  بیّساای یالگااو

ایای   س اِ اِم اِمگر  دهد. تخمین انجام می این کار راایی  س اِ اِم اِم

گار   ک تخماین ی پی اِی اِمگر  گر خطی و تخمین یک تخمین

کاردن   کمیناه با ایی  س اِ اِم اِمگر  د. تخمیننباش خطی میییر

 زند: ماتریس تصویر خروجی را تخمین می ،رابطه زیر

(۱4                 )            M M S E

o

ˆ ˆo argm in  E  o o 
2 

اگر فرض شود کاه تخماین خطای شادت روشانایی روی      

صورت زیر  بهایی  س اِ اِم اِم یالگودر  آراُآیهای ناحیه  پیکسل

 بیان شود:

(۱5                                                     )Kyô                                                                                                                                                                  

 توان نوشت: در نتیجه می

(۱6  )                         LM M S E

K

K argm in  E  o K y 
2                  

کردن رابطاه   کمینهدر رابطه باال و  y=Po+eگذاری  با جای

کاه مااتریس    کارد اثباات   توان می، Kنسبت به 
MMSE

K  از

 رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:

(۱7                             )T T

M M S E o o e
K C P (P C P C )


 

1 

Tدر رابطه باال

o
C E (oo )  بیانگر ماتریس کواریانس دامنه

E(eeC(اسکتررها، 
T

e
   و نوفاه بیانگر ماتریس کواریاانسP  

 باشد.   بیانگر ماتریس انتشار می

ساافید گاوساای بااا ماااتریس  نوفااهشااده،  اضااافه نوفااهاگاار 

e نوفااهکواریااانس  e
C σ I

2
و ماااتریس کواریااانس دامنااه   

 اسکتررها به فرمت
o o

C σ I
2

در نتیجاه   ندودر نظر گرفته ش 

 صورت زیر ساده خواهد شد: ( به۱7رابطه )

(۱2)                                    T T

M M S E
K P (P P μI)


 

1                                                                                    

e که در رابطه باال

o

σ
μ

σ


2

2
 شود.   در نظر گرفته می 

صااورت میااانگین   بااه نوفااهدر ایاان پااژوهش واریااانس   

شاده روی قطار اصالی مااتریس      های قارار گرفتاه   واریانس

توجاه باه   چنین باا   محاسبه شد. هم نوفهکواریانس مکانی 

شده برابار واحاد در نظار     دامنه نقاط اسکترر استفاده اینکه

باا  آراُآی گرفته شدند در نتیجه واریانس تصویر برای ناحیه 

 صورت زیر محاسبه شد: پیکسل به M*Nتعداد 

(۱2    )                                                  

o
σ

M N


2 1                                                                                                                                              

 

گاذاری   چنین با جاای  هم
MMSE

K  شاده در رابطاه    محاسابه

ایای   س اِ اِم اِمگار   ماتریس تصویر خروجای باا تخماین    (8۲)

 زده خواهد شد: تخمین

(8۲                                      )yKô
MMSEMMSE

                                       

دو پی  اِی اِمگر  در حالت بازیابی تصویر با استفاده از تخمین

 [:۱8] کرد وجود دارد روی

 (o)چنین دامنه نقااط اساکترر    و هم (e)شده  اضافه نوفه. ۱

هر دو دارای توزیع گاوسین هساتند. در ایان حالات قابال     

اثبات است که ماتریس 
MAP

K صورت زیار قابال بازیاابی     به

   [:۱8] خواهد بود

(8۱                      )1 T 1 1 T 1

M A P o e e
K (C P C P ) P C

   
                                                                   

E(ooC(در رابطه باال 
T

o
   بیانگر ماتریس کواریانس دامناه

E(eeC(اسکتررها، 
T

e
  و  نوفاه بیانگر ماتریس کواریانسP 

 نوفاه د. اگر فارض شاود کاه    نباش بیانگر ماتریس انتشار می

سافید گاوسای باا     نوفهآرایه دریافت،  عناصرشده به  اضافه

e نوفاه ماتریس کواریاانس   e
C σ I

کواریاانس  و مااتریس   2

 صاورت دامنه اساکتررها باه   
o o

C σ I
در نتیجاه   ،باشاند  2

 د.ساده خواهد ش (88رابطه )صورت  ( به8۱رابطه )
(88                              )T1T

MAP
PP)P(μμK


                                 

e باالکه در رابطه 

o

σ
μ

σ


2

2
وضاوح   در نظر گرفتاه شاد. باه    

و تاابع توزیاع دامناه     نوفاه مشخا اسات در حاالتی کاه    

گرهااای  اسااکتررها دارای توزیااع گاوسااین باشااند تخمااین

بااا  باار هاام منطباا  خواهنااد شااد. پاای اِی اِمو ایاای  س اِ اِم اِم

گذاری جای
MAP

K  مااتریس   (8۳)شاده در رابطاه    محاسابه

زده خواهاد   تخماین پای   اِی اِمگار   تصویر خروجی با تخمین

  شد:

(8۳                              )yKôô
MAPMAPMMSE

 

دارای توزیع گاوسین و دامناه نقااط    (e)شده  اضافه نوفه. 8

د.  دارای توزیع نمایی و مثبت باشن (o)اسکترر 

صاورت   اساکتررها باه  اگر فرض شود که تابع توزیع دامناه  

 :استصورت زیر  نمایی و به

(84                        )M N 1

i i
P (o | I) λ exp( λ o )




  0 0 0 

دارای تابع توزیع گوسین باشد در نتیجاه تاابع توزیاع     e و

 متناسب خواهد بود: (85)با رابطه   p(o|y,I)احتمال

(85) 
T 1 M N 1

ie iM N

/

e

p(o | y, I)

exp( (y P o) C (y P o)) λ exp( λ o )

( π) | C |

 





    0 0 0

1 22

1 1

2
2
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λ0کااه در آن  
باشااد.  ماای o  بیااانگر میااانگین روی ناحیااه 

( 85کاردن رابطاه )    بیشاینه تواناد باا    مای پی  اِی اِمتخمین 

 کاه تماامی   با شارط ایان   oنسبت به 
i

o    هاا مثبات باشاند

 (86رابطاه ) صاورت   تواند باه  آید. این استدالل می دست  هب

 بازنویسی شود. 

(86)  
M AP

o o

ô argmax p(o | y, I) argmax p(o | I) p(y | o, I) 

 کردن منفی لگااریتم   کمینهکردن رابطه باال برابر با  بیشینه

 :آید ( بدست می87رابطه )( است. در نتیجه 86)رابطه 

(87)  
M N 1

T 1

e o i

i

logp(o | y, I) c (y P o) C (y P o) σ o







      
2

0

1

2
 

(82                     )T 1 T

e o
c (y Po) C (y Po) λ 1 o


    

1

2
                   

 در نتیجه:

(82)           
i

T 1 T

e o

o 0          i

ô argm in ( (y Po) C (y Po) λ 1 o)


 

   
1

2
       

برای حل معادالت درجاه دوم باا    جعبه ابزاردر متلب یک 

ای وجاود دارد. در   چنین شرای  معادله شرای  مثبت و هم

جعباه ابازار   این پژوهش هم برای حل معادله بااال از ایان   

 استفاده شد.



 . نتایج و بحث9

متر،  میلی ۱6طول  به، عنصری 64ی  در این تحقی  از آرایه

استفاده شد. مگاهرتز  ۳مرکزی  بسامدمتر و  میلی 5ارتفاع 

 6۲دینامیکی تغییرات شادت روشانایی    محدودهچنین  هم

ساازی ماورد    بارای شابیه   II فیلاد  افازار  نارم . بودبل  دسی

هاا براسااس ایان     ساازی  شابیه . [۱۳] استفاده قرار گرفات 

 هاراسکترتوزیع  گوسی و نوفهشده که توزیع  فرضیات انجام

 باشند. توزیع نمایی می

 

نسابت باه    هاای بیّسای   اعتبارسنجی بهبود روش .9-8

 ای برای فانتوم نقطه معمولیپرتو دهی  شکلهای  روش

 کمیناه ، ۱اِس( اِی )دی خیر و جماع أدر هر چهار الگوریتم ت

از فاانتوم دو   پی، اِی اِمو ایی  س اِ اِم اِم، روش 8وی( اِم) واریانس

[ -۳ ،۲ ،5۲؛ ۳ ،۲ ،5۲/]۱۲۲۲ مکااان( در ۳اساکترر ای ) نقطاه 

خیر و جماع و روش  أهای تا  الگوریتمخروجی شد.استفاده

و  dB8۲-=SNR ،dB۲=SNR واریانس بارای حالات   کمینه


1 DAS; Delay and Sum 
2 MV; Minimum Variance 
3 Scatterer 

 .ندا نشان داده شده ۳و  8در شکل  عنصر 64تعداد 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

  ،dB8۲-=SNRبرای  اِس اِی دی خروجی الگوریتم)الف(:  2شکل 

(: بازیابی با ج) ،dB8۲-=SNRبرای  وی اِم)ب(: خروجی الگوریتم 

(: بازیابی با الگوریتم د) ،dB8۲-=SNR، برای ایی س اِ اِم اِمالگوریتم 

 .dB8۲-=SNRبرای  ،پی اِی اِم
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 (الف)

 
 (ب)

با  وی اِمو  اِس اِی دی(: مقایسه بین الگوی جهت روش الف) 9شکل 

  ،dB8۲-=SNR برای پی، اِی اِمو ایی  س اِ اِم اِمهای  بازیابی به روش

با بازیابی به  وی اِمو  اِس اِی دی(: مقایسه الگوی بین جهت روش ب)

 .dB8۲-=SNR پی برای اِی و اِمایی  س اِ اِم اِمهای  روش

 

واضا   نشاان داده شاده،    ۳و  8 های طورکه در شکل همان

است که حضاور نوفاه در محای  باعا  تاأثیر بار تصاویر        

خروجی تاأخیر و جماع و روش کمیناه واریاانس گردیاده      

است. با توجه به اینکه در اینجا عالمت به نوفه کم است در 

باشاد و در کال باعا  شاده کاه       نتیجه این تأثیر زیاد مای 

( و ج) -8هاای    شاکل  ها خراب شاود.  عملکرد این الگوریتم

را نشاان   سای هاای بیّ  بازیابی با استفاده از الگوریتم (د) -8

د. از شااکل واضاا  اساات کااه هاار دو الگااوریتم  نااده ماای

موجاود را   نوفاه خاوبی   اند باه  توانسته پی اِی اِمو ایی  س اِ اِم اِم

از زدایای کنناد.    نوفاه سرکوب کنند و تصاویر خروجای را   

وضاوح مشاخا    ( بهالف) -۳مقایسه تغییرات جانبی شکل 

 سارکوب نظار   بهباودی از نقطاه   وی اِم روش کاه اوالا است 

ها  های فرعی چه در داخل دو منبع و چه در خارج آن لوب

کاااهش  ثانیااا نداشااته اساات.  اِس اِی دینساابت بااه روش 

ه هاای وفقای شاد    کاارایی روش  شدن باع  مختل آر اِن سی

هاای فرعای و بهباود     ها در سرکوب لاوب  است و بهبود آن

 هاای بیّسای   روششاود.   مشکل مواجه میبا پذیری  تفکیک

های فرعی را نسبت به  در داخل و هم در خارج منابع، لوب

واریاااانس بهتااار  کمیناااهو روش وفقااای  اِس اِی دیروش 

اند. این سرکوب در ناحیه داخل منابع حدود  سرکوب کرده

بال   دسای  8۳بل و در ناحیه خارج مناابع حادود    دسی ۱۲

با هم، مشاخا اسات    بیّسیهای  باشد. از مقایسه روش می

هم در ناحیه داخل منابع و هم در ناحیاه   پی اِی اِمکه روش 

عماال کاارده و  ایاای  س اِ اِم اِمخااارج منااابع، بهتاار از روش  

های فرعی و نوفه زمینه را بهتر سارکوب کارده اسات.     لوب

مقایسااه تغییاارات جااانبی باارای الگااوریتم (، ب) -۳شاکل  

دهااد از  نشااان ماای dB۲=SNRرا باارای  وی اِمو  اِس اِی دی

، در داخاال دو dB۲=SNRشااکل واضاا  اساات کااه باارای  

عماال  اِس اِی دیماننااد روش  هااای بیّساای روش راسااکتر

 اِس اِی دیهاای   اند اما در خارج دو منبع بهتر از روش کرده

مقایساه شاکل    اند. های فرعی را سرکوب کرده لوب وی اِمو 

 dB۲=SNRبارای  ( ب) -۳و  dB8۲-=SNR( بارای  الف) -۳

 آر اِن سای کاه هار چاه مقادار      ندبیانگر این حقیقت هسات 
ایای   س اِ اِم اِمنسابت باه روش    پای  اِی اِمتر بیاید روش  پایین

 دهد. بهتر بازیابی تصویر را انجام می



نسابت باه    هاای بیّسای   اعتبارسنجی بهبود روش. 9-2

 معمولی برای فانتوم کیستپرتو دهی  های شکل روش

 وی اِمو  اِس اِی دی هاای  کنتراسات روش منظور مقایساه   به

از یک فانتوم مرکب شاامل یاک    یسهای بیّ نسبت به روش

و اهداف متر  میلی 54در عم  متر  میلی 5کیست به شعاع 

و  متر میلی 64در اعماق متر  میلی 4/۲های  سیمی به شعاع

نتایج حاصال از   5و  4 های استفاده شد. شکلمتر  میلی 62

هاای   روشنسابت باه    وی اِمو  اِس اِی دی های  مقایسه روش

 دهد. را نشان می dB8۲-=SNRبرای  یسبیّ

 اناد اوال   ی توانساته سا هاای بیّ  از شکل واض  است که روش

حفاظ   اِس اِی دیسفیدی خارج کیست را نسبت باه روش  

تر  داخل کیست را نسبت به این الگوریتم سیاه کنند و ثانیا 

ی سا هاای بیّ  کنتراست بهتر روشمعنی  بازیابی کنند که به

باشد. از مقایساه   می وی اِمو  اِس اِی دیهای  نسبت به روش

)ب( مشاخا اسات کاه در ایان      -4و  )الف( -4 های شکل

بساایار بااد  وی اِمو  اِس اِی دی هااای عملکاارد روش آر اِن اِس

 با نوفه پوشانده شده است. باشد و کیست موجود کامال  می
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 )الف(

 

 )ب(

 

 )ج(

 

 )د(

)ب(:  ،dB8۲-=SNRبرای  اِس اِی دی)الف(: خروجی الگوریتم  4شکل 

(: بازیابی با الگوریتم ج) ،dB8۲-=SNRبرای  وی اِمخروجی الگوریتم 

 .پی اِی اِم(: بازیابی با الگوریتم د، )ایی س اِ اِم اِم
 

 
با بازیابی  وی اِمو  اِس اِی دیمقایسه بین الگوی جهت روش  5شکل 

 پی. اِی اِمو ایی  س اِ اِم اِمبه روش های 

 

( بازیاااابی باااا اساااتفاده از  د) -4( وج) -4هاااای  شاااکل

دهناد. از   را نشاان مای   پای  اِی اِمو ایی  س اِ اِم اِمهای  الگوریتم

اند نوفاه   خوبی توانسته ها به شکل واض  است که این روش

دقت خاوبی  های کیست را با  موجود را سرکوب کنند و لبه

هاای   منظور مقایسه کمی بهبودهاای روش  به بازیابی کنند.

 از معیارهاای  وی اِم و اِس اِی دی هاای  ی نسبت به روشسبیّ

در داخل و خارج کیسات بهاره گرفتاه     8آر اِن سی و ۱آر سی

صااورت قاادرمطل  حاصاال تفریاا   بااه آر ساایلفااه ؤشااد. م

میانگین شدت روشنایی در داخل کیست سیاه، نسابت باه   

 شاود  میانگین شدت روشنایی در خاارج از آن تعریاف مای   

لفاه  ؤاز حاصال تقسایم م   آر اِن سای لفه ؤچنین م هم [.۱4]

به انحراف معیار شدت روشنایی در خارج از کیسات   آر سی

 [.۱5] شود سیاه، تعریف می

ی در سارکوب نوفاه و   سا هاای بیّ  مقایسه کمی قدرت روش

و  اِس اِی دی هاای  های کیسات نسابت باه روش    بازیابی لبه

خالصه شده اسات.   ۱در جدول  dB8۲-=SNRبرای  وی اِم

نسابت باه    پی اِی اِماز جدول مشخا است که بهبود روش 

توانسااته  باشااد. ایاان روش  بهتاار ماای ایاای  س اِ اِم اِمروش 

 و بال  دسای  24/8 ترتیاب  را به آر اِن سیو  آر سیهای  مولفه

 بهبود دهد.ایی  س اِ اِم اِمنسبت به روش  درصد 54/۱۱

هااای  باارای روش آر اِن ساایو  آر ساایهااای  لفااهؤمقایسااه م

و  بال  دسای  5۳/۱2 ، بیاانگر بهباود  اِس اِی دیو ایی  س اِ اِم اِم

 اِس اِی دیی نساابت بااه روش  سااروش بیّدرصااد  57/2۱

برای  آر اِن سیو  آر سیهای  لفهؤمقایسه م باشد. معمولی می

   بل دسی 25/۱2 نگر بهبود، بیاوی اِمو ایی  س اِ اِم اِمهای  روش


1 CR; Contrast Ratio 
2 CNR; Contrast to Noise Ratio 
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 برای حالت پی اِی اِمو ایی  س اِ اِم اِمهای  نسبت به روش وی اِمو  اِس اِی دیهای  دهنده مقایسه بین کنتراست شکل 8جدول 

 dB8۲-=SNR. 

 آر اِن سی
Std  در خارج

 کیست
 آر سی

میانگین شدت روشنایی 

 در خارج کیست

میانگین شدت روشنایی 

 در داخل کیست
 دهنده شکل

 اِس اِی دی -۳2/۳۱ 62/86 7۲/4 8۳/5 22/۲

 وی اِم -74/۳ -۳6/86 ۳2/4 87/5 2۳/۲

2۳/4 2۲/4 8۳/8۳۳6/82- 6۲/5۱-ایی س اِ اِم اِم 

 پی اِی اِم -4۳/54 -۳6/82 ۲7/86 77/4 46/5

 

معماولی   وی اِمی نسبت به روش سروش بیّ درصد 28/۱2 و

 د.نباش می

ی سهای بیّ مشخا است که کارایی اصلی روش 5شکل از 

دهاد.   هاای پاایین خاود را نشاان مای      در عالمت باه نوفاه  

ی سا ها مشخا است بهباود روش بیّ  طور که از شکل همان

 dB8۲-=SNR خیر و جمع معمولی بارای أت  نسبت به روش

 اناد حادود   ی توانساته سا هاای بیّ  روش. مشهود است کامال 

 عالمت به نوفه را بهبود دهند.بل  دسی 5۳/۱2

شااده باارای محاساابه   ، ناحیااه در نظاار گرفتااه 6شااکل 

کاه   ،های شدت روشنایی در داخل و خارج کیست میانگین

 دهد. نشان می است، را این پژوهش مربوط به
 

 

 

 

 .4روی شکل  آر اِن سیو  آر سیهای  لفهؤممحل محاسبه  6شکل 

 

 گیری نتیجه. 4

با استفاده از یاک   این است که صرفا ی سبیّهدف الگوریتم 

و دامنااه  نوفااهسااری اطالعااات اضااافی )خااواص آماااری  

اسکتررها مانند میانگین و واریانس( تصاویر خروجای را تاا    

صاورت زیار    ایان اطالعاات باه   . زدایی کناد  نوفهحد ممکن 

 شوند: خالصه می

سافید   نوفاه آرایاه،   عناصار  عالمات شده باه   اضافه نوفه. ۱

 گاوسی باشد.  

 باید مثبت باشند. (o) شده دامنه اسکتررهای تعریف. 8

کار را با استفاده از تابع چگالی احتماال   این یسالگوریتم بیّ

p(o|y,I) دهاد کاه در آن   انجام می o   هاای   دامناه پیکسال

 Iآرایاه دریافات و    عناصرمشاهدات  عالمت y، آراُآیناحیه 

ساافید و دامنااه  نوفااهبیااانگر اطالعاااتی )خااواص آماااری  

مزیت اصلی باشد.  معلوم می o هبع اسکتررها( است که راج

دهاای وفقاای در  هااای شااکل نساابت بااه روشی ساابیّروش 

باشاد و ایان مزیات     استفاده از یک تابع توزیع پیشین مای 

و باه   شاود  له میأپایین باشد وارد مس آر اِن سیهنگامی که 

باا  ی سا بیّکناد. در واقاع روش    بازسازی تصویر کماک مای  

شاده در ماورد دامناه     استفاده از اطالعاات پیشاین فارض   

 پردازد. اسکتررها، به تخمین دامنه نقاط تصویر می

 dB8۲-=SNRکه برای حالات  اثبات کردند نتایج به وضوح 

پیشانهادی بسایار   ی سا بیّهاای   کیفیت تصاویر برای روش

در واقااع  د.نباشاا ماای وی اِمو  اِس اِی دیهااای  بهتاار از روش

ی سا بیّهاای   گیری از تابع توزیع پیشاین در الگاوریتم   بهره

ی تومور را نسابت باه    ها بتوانند لبه باع  شد که این روش

دهی پرتو معمولی بهتر بازیاابی کنناد و در    های شکل روش

ی دیگاری   نتیجه کنتراست بهتری را نتیجه دهناد. نتیجاه  

باشاد ایان    قابل استنباط مای  ۱مقایسه نتایج جدول که از 

، پای  اِی اِمدلیل خاصیت ییرخطای باودن روش    بهاست که 

نسابت باه روش    نوفهدر سرکوب  بهتریکارایی این روش 

   داشته است.ایی  س اِ اِم اِم
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Abstract  

Medical ultrasound imaging due to close behavior of cancer tumors to body tissues has a low contrast. 

This problem with synthetic aperture imaging method has been addressed. Although the synthetic 

aperture imaging technique solved the low-contrast problem of ultrasound images, to an acceptable 

limit, but the performance of these methods is not even acceptable when the signal to noise ratio 

(SNR) is low or the length of data is short. Bayesian method is a time-spatial image reconstruction 

algorithm proposed to compensate for the poor performance of adaptive Beamforming methods in low 

signal to noise ratio. The main advantage of the Bayesian methods as compared to synthetic aperture 

imaging once is due to the use of a pre-defined distribution function wich aids image reconstruction. 

In this study, the minimum mean squared error (MMSE) and maximum a posteriori 

(MAP) criteria have been used for image reconstruction.  
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