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بهبود کیفیت تصاویر فراصدایی با بهرهگیری از تخمینگرهای بیّسی
ناصر حسینزاده اصل آختهخانه ،8محمدباقر خدابخشی* ،2یاسمن وجگانی

9

 .۱دانشکده مهندسی پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
 .8گروه مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی همدان
 .۳گروه پزشکی مولکولی ،دانشکده فناوریهای نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده
تصویربرداری فراصدایی پزشکی بهدلیل نزدیکی رفتار تومور سرطانی به بافتهای بدن دارای کنتراست پاایینی اسات .ایان مشاکل توسا
روش روزنه اصطناعی (مصنوعی) برای تصویربرداری پیگیری شده است .اگرچه فنّ تصویربرداری روزنهی اصطناعی (مصنوعی) ،کنتراسات
پایین تصاویر فراصدایی را در حد خوبی بهبود بخشید ،اما عملکرد این روشها حتی زمانیکه طول دادهها کوتاه یا نسبت عالمات باه نوفاه
پایین باشد ،قابل قبول نیست .روش بیّسی ،یک الگوریتم زمانی -مکانی بازسازی تصویر است که بهمنظور جبران عملکرد بد روشهای وفقی
پرتودیسی شکلدهی پرتو در نسبتهای پایین عالمات باه نوفاه پیشانهاد شاده اسات .مزیات اصالی روش بیّسای نسابت باه روشهاای
تصویربرداری روزنه اصطناعی (مصنوعی) در استفاده از یک تابع توزیع پیش تعریفشده میباشد که به بازسازی تصویر کمک مایکناد .در
این پژوهش ،از معیارهای (تخمینگر) کمترین میانگین مربعات خطا (اِماِماِسایی) و بیشترین احتمال پسین (اِماِیپی) بهمنظور بازساازی
تصویر خروجی استفاده شده است .نتایج نشان دادند که در مقایسه با روشهای متعارف ،برای نسبت عالماتباهنوفاه  8۲دسایبال ،روش

پیشنهادشده لوبهای فرعی را در خارج اهداف نقطهای حدود  8۳دسیبل بهبود بخشیده است .بهعالوه این مقایسه بهبود  ۱2دسایبالو
 28درصدی را بهترتیب در مؤلفههای سیآر و سیاِنآر برای فانتوم کیست نشان میدهد.
کلیدواژهها :روش بیّسی ،پرتودیسی (شکلدهی پرتو) ،تابع توزیع.

 .8مقدمه



داده کام بااوده و یااا عالماات باه نوفااه پااایین ماایباشااد از
روشهای بیّسی به کرات برای بازسازی تصویر بهاره بارده
شده است [ .]4
بهطور کلی تحقیقات صورت گرفته در زمینه بهرهگیاری از
توابع تخمین بیّسی برای بهبود کیفیت تصاویر را میتاوان
در دو دسته ،تحقیقات صورت گرفته در حوزه رادار و گفتار
(ییرفراصدا) و تحقیقات صاورت گرفتاه در حاوزه فراصادا
دسااتهبناادی کاارد .در حااوزه رادار ایاان روش زیاااد مااورد
استفاده قرار گرفته و اثر آن در بهباود تصاویر خروجای در
عالمت به نوفههای پاایین اثباات شاده اسات [ .]۱۲-5در
حوزه فراصدا استفاده از این روش در مراحل ابتادایی قارار
دارد .اگر چه هیچ مرجعی از تخمینگرهای بیّسی بهمنظور
بهبود کیفیت تصاویر فراصادای پزشاکی در اِساِنآر8هاای
پایین استفاده نکرده است اما به ذکر مراجعی کاه حاداقل
این نظر را مطرح کردهاند پرداخته میشود [.]۱8-۱۱

تصاویربرداری فراصادای پزشاکی باهدلیال نزدیاک بااودن
ماهیت بافت های مختلف بادن باه هام ،انارمی کام ماوج
تابشی ،تضعیف موج فراصادا در بافات و نهایتاا عما کام
نفوذ ،دارای کنتراست پایینی میباشاد [ .]۱تصاویربرداری
فراصدا به روش روزنه ی اصطناعی (مصنوعی) ،۱کنتراسات
پایین تصاویر فراآوا را در حد خوبی بهباود مایبخشاد []8
اما مشکالت ذیل مانع از توسعه زیاد آن برای تصویربرداری
شدند -۱ :روشهای روزنه اصطناعی (مصانوعی) باه باردار
جهت  aخیلی وابسته هستند و تخماین ییردقیا آن باه
کلی کارایی آنهاا را باا مشاکل مواجاه مایکناد [-8 .]۳
روشهای روزنه اصطناعی (مصانوعی) وفقای و ییروفقای،
موقعی که طول داده کم یا عالمت باه نوفاه پاایین اسات،
کارایی مناسبی ندارند .در حاوزه رادار هنگاامی کاه طاول
 نویسنده پاسخگو:
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نمونااهباارداری از روش اِماِیپاای اسااتفاده شااد .ناگاااراج و
همکاااران از تخمااینگاار بیّساای اِماِماِسایاای بااهمنظااور
نوفهزدایی ،نوفه اسپکل زمینه در تصاویر فراصدایی شاریان
کاروتید استفاده کردناد [ .]2در ایان پاژوهش ادعاا شاده
اساات کااه اسااتفاده از روش بیّسای اِماِماِسایاای در فضااای
لگاریتمی میتواند باع سرکوب نوفه اسپکل زمینه شود و
کیفیت تصاویر فراصدایی کاروتید را بهبود بخشد.
اوانا و همکارانش در مرجع [ ]۱۲از روش یاادگیری بیّسای
بااهمنظااور افاازایش ناار قاااب (فااریم) در تصااویربرداری
فراصدایی پزشکی اساتفاده کردناد .در ایان پاژوهش ادعاا
شده که برای افزایش نر قاب (فریم) مایتاوان باه جاای
ارسال بهوسیله تمامی عناصر آرایه ارسال ،فق از تعادادی
از آنها استفاده کرد و برای جبران این کااهش کنتراسات
حاصل از ارسال بهوسیله تعداد کمتری از عناصر ارساال از
روش یادگیری بیّسی استفاده کرد.
در مرجااع [ ،]۱۱فردریااک و همکاااران باارای اولااینبااار از
الگوی بیّسی بهمنظور بازسازی تصااویر فراصادایی میادان
دور استفاده کردند .با توجه به اینکه الگاوی پیشنهادشاده
در این مرجع بهصورت خطی میباشاد و صارفا باا اعماال

الزوراو در مرجع [ ،]5برای اولاینباار الگاوریتم کامتارین
میانگین مربعاات خطاا (اِماِماِسایای) ۱را در حاوزه رادار و
برای بازسازی تصاویر روزنه اصاطناعی (مصانوعی) باهکاار
برد .برای این منظاور او روش اِماِماِسایای بازگشاتی را باا
روش کالمن ترکیاب کارد و اثباات کارد کاه تخماینگار
اِم اِم اِ س ایی میتواند در کنار صاافی (فیلتار) کاالمن بارای
بهبااود بازیااابی روش تصاااویربرداری روزنااه اصاااطناعی
(مصنوعی) در حوزه رادار مورد استفاده قرار گیارد .اگرچاه
استفاده از تخمینگر بیّسای در کناار روش کاالمن باعا
بهبود بازیابی تصویر شد اما بازگشتیبودن پروساه تخماین
باع تحمیل پیچیدگی محاسبات بیشتر باه روش روزناه
اصااطناعی (مصاانوعی) گردیااد [ .]5یااو و همکاااران از
تخمینگار بایشتارین احتماال پساین (اِماِیپای) 8بارای
تصویربرداری در حوزه رادار بهصورت کور بهره بردناد [.]6
اطالق وامه کور به این معنی است که اطالعااتی راجاع باه
محی تصویربرداری و همچنین نوفه موجود به تخمینگار
داده نشده است .آنها اثباات کردناد کاه در تعاداد تکارار
زیاد ،روش پیشانهادی مایتواناد باهصاورت کاور تصاویر
خروجی را بازیابی کند اما برای تعاداد تکارار کام بازیاابی
۳
ییرقابل مقایسه با روش فوکوس در حالت دریافت (آراِف)
میباشد .فانک و همکاران در مرجاع [ ،]7روشای را بارای
حفظ تفکیک پذیری (رزولوشن) تصاویر در هنگاام کااهش
ابعاد براساس روش اِماِماِسایی ارائاه کردناد .هادف اصالی
آنها جلوگیری از آرتیفکتهای رنگی با حفظ تیزی لبههاا
با استفاده از روش اِماِماِسایی در تصاویر کوچکشاده باود.
نتایج بیاانگر ایان حقیقات هساتند کاه روش اِماِماِسایای
توانسته اطالعات مهم تصویر مانند لباههاا را کامال حفاظ
کنااد [ .]7در مرجااع [ ]2دونااو و همکاااران بااار دیگاار
تخمااینگرهااای بیّساای (اِماِیپاای) را باارای بهبااود روش
تصویربرداری روزنه اصاطناعی (مصانوعی) در حاوزه رادار
مورد استفاده قرار دادند .آنها بهمنظور کااهش پیچیادگی
محاسبات روزنه اصطناعی (مصنوعی) از روش کاهش نار
نمونهبرداری از دادههای دریافتشده توس آرایاه دریافات
استفاده کردند .همچنین برای جبران اثر این کااهش نار

چند ترم کانولوشن برروی عالمات عناصار آرایاه ارساال،
میتوان به عالمت عناصر آرایه دریافات رساید .در نتیجاه
این طرح به ذهن میرساد کاه الگاوی خطای پیشانهادی
4
آنها به حوزه فراصدا ،میدان نزدیک و نارمافازار فیلاد II
نگاشت شود تا بهبودهای آن روی تصویر خروجی به حوزه
فراصدا و برای بهبود تصاویر فراصدایی مورد اساتفاده واقاع
شااود .در ایاان پااژوهش از الگااوهااای بیّساای بااهمنظااور
تصویربرداری فراصدایی پزشکی میدان نزدیک بهره گرفتاه
شد و الگوی پیشنهادی برای بافت شبیهساازیشاده ماورد
آزمایش قرار گرفت و اثبات شد که در عالمت به نوفههاای
پایین روش پیشنهادی این پاژوهش مایتواناد جاایگزینی
برای روشهای شکلدهی پرتو ثابت و وفقی باشد.
 .2مواد و روشها
 .8-2الگوی خطی پیشنهادی برای ثبت داده
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() 4

اگر همانند شکل زیر  M*Nپیکسال واقاعشاده در ناحیاه
مطلوب ۱در نظر گرفته شوند و اگر فرض شود که  kعنصار

 el

که در رابطه باال

ارسال و  Lعنصر دریافت وجود دارند واگر نمادهای شاکل
 ۱بیانگر موارد زیر باشند :
) : h (r, tپاسخ ضربه مکانی برای عنصر  -kاُم ارسال.
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) : h lb  S IR (r, tپاسخ ضربه مکانی برای عنصر  -lاُم دریافت.
) : h (tپاسخ الکترومکانیکی برای عنصر  -kاُم ارسال.
) : h (tپاسخ الکترومکانیکی برای عنصر  -lاُم دریافت.
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()6
اگر کل عناصر آرایه دریافت در نظر گرفته شوند در نتیجاه
رابطه ( )7بدست میآید:
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در مکان ) .]۱۱[ (m, n

در این حالت پاسخ حاصل از پیکسل واقاعشاده در مکاان
)  (m , nبرای عنصر  -lاُم آرایه دریافات ،هنگاامیکاه کال
عناصر ارسال فعال هستند بهصورت زیر قابل بیان است:
پاسخ ضربه ارسال
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در محی فیلد  ،IIمشاهدات  yمعلاوم مایباشاند و هادف
تخمین دامنه قرار گرفتاهشاده روی پیکسالهاای محای
آراُآی میباشد ( ̂ .) Oبرای بهدست آوردن شدت روشانایی
(دامنه) روی پیکسل ( )m,nمیتوان نوشت:
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̂ Oدامنه تخمینزدهشاده روی پیکسال

( y(x ) ،)m,nعالماات تاأخیر دادهشااده عنصاار  -lاُم آرایااه
دریافت برای پیکسل ( τ (x , z ) ،)m,nتاأخیر متناساب
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l

با پیکسل ( )m,nو  w lوزن متناسب باا عنصار  -lاُم آرایاه
دریافت میباشند .در حوزه فراصدا رابطاه بااال را مایتاوان
بهصورت زیر بازنویسی کرد:

 



)) y(x l , τ l (x n , z m

l

w

(Oˆ ) m , n 

l 0

که در رابطه باال

l

Region of inerest

 y 0   P0 

 

y1
P
   1  O
y  
 :   : 

 

 y L  1   PL  1 

 .2-2استخراج ماتریسهای الگو در نرمافزار فیلد II
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کااه در رابطااه باااال u (t) ،عالماات ورودی O(r) ،دامنااه
اسکترینو مربوط به سلول )  (m , nو ) y (r, tپاساخ عنصار
 -اُم دریافت میباشند .پاسخهای ضربه ارساال و دریافات
را میتوان بهصورت یک پاسخ واحد بهصورت زیر نوشت:
f
b
() 8
)y l (r, t)  h (r, t)  h l (r, t) o(r)  e l (t
() ۳
)y (r, t)  h (r, t) o(r)  e (t
کااه ) h (r, tپاسااخ ضااربه سااامانه اساات .اگاار محاای
تصویربرداری بهصورت دوبعدی در نظر گرفته شاود و ایان
محی به  M*Nپیکسل تقسیمبندی شود ،در نتیجه پاسخ
گسسته مربوط به عنصر  -lاُم آرایه دریافت بهصاورت زیار
قابل بازنویسی خواهد بود:
l
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... h l
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در رابطه باال  yبیانگر ماتریس مشاهدات یا عالمات عناصار
آرایه دریافت میباشد .اگر عناصر آرایه دریافات از عالمات
رسیده به آنها  Kنمونه برداشته باشند در نتیجه مااتریس
مشاااهدات  yدارای اناادازه  K*Lخواهااد بااود P .ماااتریس
انتشار میباشد که شامل پاسخ ضربه از آرایه ارسال تا آرایه
دریافاات خواهااد بااود .ماااتریس  Pدارای اناادازه KL*MN
میباشد O .دامنههای قرار گرفتهشده روی هار پیکسال از
ناحیه آراُآی میباشد و دارای ساایز  M*Nاسات و  eنوفاه
اضافهشده به مشاهدات است.

شکل  8الگوی خطی پیشنهادیبهمنظور ثبت داده پیکسل واقعشده
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در واقااع اگاار ماتریساای محاساابه شااود کااه در ماااتریس
مشاهدات  yضرب شاود و تخماین دامناه ناحیاه آراُآی را
نتیجه دهد این ماتریس همان ماتریس  Kخواهد شاد .باا
معلوم باودن  Kو معکاوسکاردن آن مایتاوان مااتریس
انتشااار  Pرا بااهراحتاای محاساابه کاارد .در نتیجااه یکاای از
مجهولهای اصلی و مهم الگوریتم بیّسی با این روش قابال
محاسبه خواهد بود.

(Oˆ ) m , n 

l 0

که در رابطه بااال  yبیاانگر عالمات دریافاتشاده توسا
عنصر  -lاُم آرایه دریافت و  dتأخیر متناسب با پیکسال
( )m,nبرای عنصر  -lاُم آرایاه دریافات مایباشاد .در واقاع
تأخیر  dرا میتوان بهصورت یک بردار با انادازه  K*1در
نظاار گرفاات کااه یکاای از درایااههااای آن  ۱و بقیااه صاافر
میباشند .مکان درایاه  ۱روی باردار  dرا مایتاوان باا
استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:
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)(m, n
l
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)(m, n
l

)(m, n
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()۱۲

(x l  x n )  z m )  f s
2

2

2
cp

 .9-2نظریه الگوریتم بیّسی
الگوریتم بیّسی ایان اسات کاه صارفا باا اساتفاده از
هدف

اطالعات بیشتر (خواص آمااری نوفاه و دامناه اساکتررها
مانند میانگین و واریانس) تصویر خروجی را تا حد ممکان
نوفااهزدایاای کنااد .ایاان اطالعااات بااهصااورت زیاار خالصااه
میشوند:
الف) نوفه اضافهشده بهعالمات عناصار آرایاه ،نوفاه سافید
گاوسی باشد .علت اینکه نوفاه بایاد نوفاه سافید گاوساین
باشد این است که اوال میانگین آن صفر است و هامچناین
ماتریس کواریانس مکانی آن بهصورت قطری خواهاد شاد.
در روش های تصویربرداری فازی با توجه به اینکه تاوان یاا
انرمی موج صوتی در محل فوکال پوینات (نقطاه فوکاوس
آرایه) زیاد است در نتیجه عالمت به نوفاه در آن مکاانهاا
بیشتر است .در روشهای تصویربرداری روزناه اصاطناعی
(مصنوعی) با توجه به اینکه آرایه تصاویربرداری جاایی در
تصویر فوکوس داده نمیشود و فوکوس بهصورت دینامیکی
صورت میگیارد در نتیجاه انارمی عناصار آرایاه دریافات
تغییرات زیادی ندارد .با توجه به اینکه نوفه اساتفادهشاده
در این پژوهش نوفه سفید گاوساین اسات و باا توجاه باه
اینکه ماتریس کواریانس مکانی نوفه باهصاورت قطاری در
خواهد آمد (نوفههای اضافهشده باه عالمات عناصار آرایاه
دریافت از هم مستقل هساتند) در نتیجاه بارای محاسابه
واریانس نوفه از میانگین واریانسهای قرار گرفتهشاده روی
قطر اصلی ماتریس کواریانس مکانی نوفه استفاده شد .
ب) دامنه اسکتررهای تعریفشده ( )oباید مثبت باشند.
الگوریتم بیّسی این کار را با استفاده از تابع چگالی احتمال
) p(o|y,Iانجام میدهاد کاه در آن  oدامناه پیکسالهاای
ناحیه آراُآی y ،عالمت مشاهدات عناصر آرایاه دریافات و I
بیااانگر اطالعاااتی (خااواص آماااری نوفااه ساافید و دامنااه
اسکتررها) است که راجع به  oمعلوم میباشد .تابع چگاالی

( a  τ l (x n , z m )  f s 

در نتیجه رابطه ( )۱۲بهصورت زیر قابل بازنویسای خواهاد
بود:
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اگر کل پیکسلهای ناحیه آراُآی در نظار گرفتاه شاوند در
نتیجه خواهیم داشت:
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()۱۳
از مقایسه رواب ( )7و ( )۱۳بهوضاوح مشاخا اسات کاه
زمانی که نوفاه وجاود نادارد  P  Kمایباشاد .از طرفای
ماتریس  Kبیانگر تأخیر سمپلی میباشد کاه متناساب باا
هر یک از پیکسلها محاسبه میشود .ایان تاأخیر سامپلی
متناسب با زمانی است که طول میکشد تاا ماوج از آرایاه
ارسال به پیکسل واقعشده در نقطه کانونی و از آنجا جذب
آرایه دریافت شود .در نتیجه بدیهی است کاه مااتریس K
به دو مورد بستگی دارد؛  .۱مکان پیکسل ( .8 ،)m,nمکاان
عناصر ارسال و دریافت .
موارد  ۱و  8در صورت وجود یاا عادموجاود نوفاه تفااوتی
نمیکنند در نتیجه شکلگیری ماتریس  Kمستقل از نوفه
خواهد بود و باه مکاان پیکسالهاا و مکاان عناصار آرایاه
بستگی دارد .در نتیجه در حالت وجود نوفه در محی هام
میتوان از فرض  P  Kبهره برد بهشارطی کاه مااتریس
 Kمعکوسپذیر باشد.
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 Kمحاسابهشاده در رابطاه
همچنین با جاایگاذاری
( )8۲ماتریس تصویر خروجای باا تخماینگار اِماِماِسایای
تخمینزده خواهد شد:
ô MMSE  K MMSE y
()8۲
در حالت بازیابی تصویر با استفاده از تخمینگر اِماِیپی دو
رویکرد وجود دارد [:]۱8
 .۱نوفه اضافهشده ( )eو همچنین دامنه نقااط اساکترر ()o
هر دو دارای توزیع گاوسین هساتند .در ایان حالات قابال
 Kبهصورت زیار قابال بازیاابی
اثبات است که ماتریس
خواهد بود [:]۱8
()8۱
K
 (C  P C P ) P C
در رابطه باال )  C  E(ooبیانگر ماتریس کواریانس دامناه
اسکتررها C  E(ee ) ،بیانگر ماتریس کواریانس نوفاه و P
بیانگر ماتریس انتشار میباشند .اگر فارض شاود کاه نوفاه
اضافهشده به عناصر آرایه دریافت ،نوفه سافید گاوسای باا

احتمااال ) p(o|y,Iبیااانگر احتمااالی اساات کااه بااا وجااود

MMSE

اطالعات yو  ،Iماتریس تصویر  oتخمین زده شود.
الگااوی بیّساای بااا اسااتفاده از دو تخمااینگاار اِماِیپاای و
اِماِماِسایی این کار را انجام میدهد .تخمینگر اِماِماِسایای
یک تخمینگر خطی و تخمینگر اِماِیپی یک تخماینگار
ییرخطی میباشند .تخمینگر اِماِماِسایی با کمیناهکاردن
رابطه زیر ،ماتریس تصویر خروجی را تخمین میزند:

 o  oˆ 

()۱4

2

oˆ M M S E  arg m in E
o

اگر فرض شود کاه تخماین خطای شادت روشانایی روی
پیکسلهای ناحیه آراُآی در الگوی اِماِماِسایی بهصورت زیر
بیان شود:
()۱5
ô  Ky
در نتیجه میتوان نوشت:

 o  Ky 
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()۱6
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K

با جایگذاری  y=Po+eدر رابطه باال و کمینهکردن رابطاه
 Kاز
نسبت به  ،Kمیتوان اثباات کارد کاه مااتریس
رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:
()۱7
K
)  C P (P C P  C
در رابطه باال )  C  E (o oبیانگر ماتریس کواریانس دامنه
اسکتررها C  E(ee ) ،بیانگر ماتریس کواریاانس نوفاه و P
بیانگر ماتریس انتشار میباشد.
اگاار نوفااه اضااافهشااده ،نوفااه ساافید گاوساای بااا ماااتریس
1

e

M M SE

2

که در رابطه باال

T

e

کواریااانس نوفااه

اسکتررها به فرمت  C o  σ Iدر نظر گرفته شوند در نتیجاه
رابطه ( )۱7بهصورت زیر ساده خواهد شد:
()۱2
K
) P (P P  μ I
2
o

1

T

2

که در رابطه باال

σe
2

σo

در نظر گرفته میشود.

در ایاان پااژوهش واریااانس نوفااه بااهصااورت میااانگین
واریانسهای قارار گرفتاهشاده روی قطار اصالی مااتریس
کواریانس مکانی نوفه محاسبه شد .همچنین باا توجاه باه
اینکه دامنه نقاط اسکترر استفادهشده برابار واحاد در نظار
گرفته شدند در نتیجه واریانس تصویر برای ناحیه آراُآی باا
تعداد  M*Nپیکسل بهصورت زیر محاسبه شد:
()۱2
1
MN



2

σo

μ 

در نظر گرفتاه شاد .باهوضاوح

MAP

M M SE

μ 

σe

مشخا اسات در حاالتی کاه نوفاه و تاابع توزیاع دامناه
اسااکتررها دارای توزیااع گاوسااین باشااند تخمااینگرهااای
اِماِماِسایاای و اِماِیپاای باار هاام منطبا خواهنااد شااد .بااا
جایگذاری  Kمحاسابهشاده در رابطاه ( )8۳مااتریس
تصویر خروجی با تخمینگار اِماِیپای تخماینزده خواهاد
شد:
ô MMSE  ô MAP  K MAP y
()8۳
 .8نوفه اضافهشده ( )eدارای توزیع گاوسین و دامناه نقااط
اسکترر ( )oدارای توزیع نمایی و مثبت باشند .
اگر فرض شود که تابع توزیع دامناه اساکتررها باهصاورت
نمایی و بهصورت زیر است:

 C eو ماااتریس کواریااانس دامنااه

T

T

MAP

T

2

1

T

o

 σeI

2

و مااتریس کواریاانس

دامنه اساکتررها باه صاورت  C o  σ 2o Iباشاند ،در نتیجاه
رابطه ( )8۱بهصورت رابطه ( )88ساده خواهد شد.
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K
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()84
و  eدارای تابع توزیع گوسین باشد در نتیجاه تاابع توزیاع
احتمال ) p(o|y,Iبا رابطه ( )85متناسب خواهد بود:
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تعداد  64عنصر در شکل  8و  ۳نشان داده شدهاند.

کااه در آن  λبیااانگر میااانگین روی ناحیااه  oماایباشااد.
تخمین اِماِیپی مایتواناد باا بیشاینه کاردن رابطاه ()85
نسبت به  oبا شارط ایانکاه تماامی  oهاا مثبات باشاند
بهدست آید .این استدالل میتواند باهصاورت رابطاه ()86
بازنویسی شود.
̂o
( argm ax p(o | y, I)  argm ax p(o | I) p(y | o, I) )86
0

DAS,M=64, SNR=-20dB
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i

48.5
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M AP
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بیشینهکردن رابطه باال برابر با کمینهکردن منفی لگااریتم
رابطه ( )86است .در نتیجه رابطه ( )87بدست میآید:
()87
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σooi
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MV,M=64, SNR=-20dB
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 c
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در نتیجه:

49.5

50

1
T
1
T
)ô  argm in ( (y  P o) C e (y  P o)  λ o 1 o
oi  0
i 2

50.5

51

در متلب یک جعبه ابزار برای حل معادالت درجاه دوم باا
شرای مثبت و همچنین شرای معادلهای وجاود دارد .در
این پژوهش هم برای حل معادله بااال از ایان جعباه ابازار
استفاده شد.

)<--- Depth (mm
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 .9نتایج و بحث

MMSE
48

48.5

49

در این تحقی از آرایهی  64عنصری ،بهطول  ۱6میلیمتر،
ارتفاع  5میلی متر و بسامد مرکزی  ۳مگاهرتز استفاده شد.
همچنین محدوده دینامیکی تغییرات شادت روشانایی 6۲
دسی بل بود .نارمافازار فیلاد  IIبارای شابیهساازی ماورد
استفاده قرار گرفات [ .]۱۳شابیهساازیهاا براسااس ایان
فرضیات انجامشده که توزیع نوفه گوسی و توزیع اسکتررها
توزیع نمایی میباشند.

49.5

51
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MAP
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 .8-9اعتبارسنجی بهبود روش هاای بیّسای نسابت باه

49.5

روشهای شکلدهی پرتو معمولی برای فانتوم نقطهای

50.5

در هر چهار الگوریتم تأخیر و جماع (دیاِیاِس) ،۱کمیناه
واریانس (اِموی) ،8روش اِماِماِسایی و اِماِیپی ،از فاانتوم دو
نقطاهای (اساکترر )۳در مکااان 5۲،۲،۳[/۱۲۲۲؛ ]-5۲،۲،۳

51

51.5

52

52.5

10

استفادهشد.خروجی الگوریتمهای تاأخیر و جماع و روش
کمینه واریانس بارای حالات  SNR=۲dB ،SNR=-8۲dBو

8

6

4

2

0
]angle[degree

-2

-4

-6

-8

53
-10

(د)
شکل ( 2الف) :خروجی الگوریتم دیاِیاِس برای ،SNR=-8۲dB

 

(ب) :خروجی الگوریتم اِموی برای ( ،SNR=-8۲dBج) :بازیابی با
الگوریتم اِماِماِسایی ،برای ( ،SNR=-8۲dBد) :بازیابی با الگوریتم
اِماِیپی ،برای .SNR=-8۲dB

1

DAS; Delay and Sum
MV; Minimum Variance
3
Scatterer
2
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تفکیکپذیری با مشکل مواجه میشاود .روشهاای بیّسای
در داخل و هم در خارج منابع ،لوبهای فرعی را نسبت به
روش دیاِیاِس و روش وفقااای کمیناااه واریاااانس بهتااار
سرکوب کردهاند .این سرکوب در ناحیه داخل منابع حدود
 ۱۲دسی بل و در ناحیه خارج مناابع حادود  8۳دسایبال
میباشد .از مقایسه روشهای بیّسی با هم ،مشاخا اسات
که روش اِماِیپی هم در ناحیه داخل منابع و هم در ناحیاه
خااارج منااابع ،بهتاار از روش اِماِماِسایاای عماال کاارده و
لوبهای فرعی و نوفه زمینه را بهتر سارکوب کارده اسات.
شاکل ( -۳ب) ،مقایسااه تغییاارات جااانبی باارای الگااوریتم
دیاِیاِس و اِموی را باارای  SNR=۲dBنشااان ماایدهااد از
شااکل واض ا اساات کااه باارای  ،SNR=۲dBدر داخاال دو
اسااکترر روشهااای بیّساای ماننااد روش دیاِیاِس عماال
کردهاند اما در خارج دو منبع بهتر از روشهاای دیاِیاِس
و اِموی لوبهای فرعی را سرکوب کردهاند .مقایساه شاکل
( -۳الف) بارای  SNR=-8۲dBو ( -۳ب) بارای SNR=۲dB
بیانگر این حقیقت هساتند کاه هار چاه مقادار سایاِنآر
پایینتر بیاید روش اِماِیپای نسابت باه روش اِماِماِسایای
بهتر بازیابی تصویر را انجام میدهد.
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شکل ( 9الف) :مقایسه بین الگوی جهت روش دیاِیاِس و اِموی با
برای ،SNR=-8۲dB

بازیابی به روشهای اِماِماِسایی و اِماِیپی،
(ب) :مقایسه الگوی بین جهت روش دیاِیاِس و اِموی با بازیابی به



روشهای اِماِماِسایی و اِماِیپی برای .SNR=-8۲dB

 .2-9اعتبارسنجی بهبود روشهاای بیّسای نسابت باه

همانطورکه در شکلهای  8و  ۳نشاان داده شاده ،واضا
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
نتیجه این تأثیر زیاد مایباشاد و در کال باعا شاده کاه
عملکرد این الگوریتمها خراب شاود .شاکلهاای ( -8ج) و
( -8د) بازیابی با استفاده از الگوریتمهاای بیّسای را نشاان
ماایدهن اد .از شااکل واض ا اساات کااه هاار دو الگااوریتم
اِماِماِسایی و اِماِیپی توانستهاند باهخاوبی نوفاه موجاود را
سرکوب کنند و تصاویر خروجای را نوفاهزدایای کنناد .از
مقایسه تغییرات جانبی شکل ( -۳الف) بهوضاوح مشاخا
است کاه اوالا روش اِم وی بهباودی از نقطاهنظار سارکوب
لوبهای فرعی چه در داخل دو منبع و چه در خارج آنها
نساابت بااه روش دیاِیاِس نداشااته اساات .ثانیااا کاااهش
سیاِنآر باع مختلشدن کاارایی روشهاای وفقای شاده
است و بهبود آنها در سرکوب لاوبهاای فرعای و بهباود



روشهای شکلدهی پرتو معمولی برای فانتوم کیست

بهمنظور مقایساه کنتراسات روشهاای دی اِی اِس و اِموی
نسبت به روشهای بیّسی از یک فانتوم مرکب شاامل یاک
کیست به شعاع  5میلیمتر در عم  54میلیمتر و اهداف
سیمی به شعاعهای  ۲/4میلیمتر در اعماق  64میلیمتر و
 62میلیمتر استفاده شد .شکلهای  4و  5نتایج حاصال از
مقایسه روشهای دیاِیاِس و اِموی نسابت باه روشهاای
بیّسی برای  SNR=-8۲dBرا نشان میدهد.
از شکل واض است که روشهاای بیّسای توانساتهاناد اوال
سفیدی خارج کیست را نسبت باه روش دی اِیاِس حفاظ
کنند و ثانیا داخل کیست را نسبت به این الگوریتم سیاهتر
بازیابی کنند که بهمعنی کنتراست بهتر روشهاای بیّسای
نسبت به روشهای دی اِی اِس و اِموی میباشد .از مقایساه
شکلهای ( -4الف) و ( -4ب) مشاخا اسات کاه در ایان
اِساِنآر عملکاارد روشهااای دیاِیاِس و اِموی بساایار بااد
میباشد و کیست موجود کامال با نوفه پوشانده شده است.

 ۳4
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شکل  5مقایسه بین الگوی جهت روش دیاِیاِس و اِموی با بازیابی
به روش های اِماِماِسایی و اِماِیپی.

MV,M=64, SNR=-20dB

45

شاااکلهاااای ( -4ج) و( -4د) بازیاااابی باااا اساااتفاده از
الگوریتمهای اِماِماِسایی و اِماِیپای را نشاان مایدهناد .از
شکل واض است که این روشها بهخوبی توانستهاند نوفاه
موجود را سرکوب کنند و لبههای کیست را با دقت خاوبی
بازیابی کنند .بهمنظور مقایسه کمی بهبودهاای روشهاای
بیّسی نسبت به روشهاای دیاِیاِس و اِموی از معیارهاای
سیآر ۱و سیاِنآر 8در داخل و خارج کیسات بهاره گرفتاه
شااد .مؤلفااه ساایآر بااهصااورت قاادرمطل حاصاال تفریا
میانگین شدت روشنایی در داخل کیست سیاه ،نسابت باه
میانگین شدت روشنایی در خاارج از آن تعریاف مایشاود
[ .]۱4همچنین مؤلفه سایاِنآر از حاصال تقسایم مؤلفاه
سیآر به انحراف معیار شدت روشنایی در خارج از کیسات
سیاه ،تعریف میشود [.]۱5
مقایسه کمی قدرت روشهاای بیّسای در سارکوب نوفاه و
بازیابی لبههای کیسات نسابت باه روشهاای دیاِیاِس و
اِموی برای  SNR=-8۲dBدر جدول  ۱خالصه شده اسات.
از جدول مشخا است که بهبود روش اِماِیپی نسابت باه
روش اِماِماِسایاای بهتاار ماایباشااد .ایاان روش توانسااته
مولفههای سیآر و سیاِنآر را بهترتیاب  8/24دسایبال و
 ۱۱/54درصد نسبت به روش اِماِماِسایی بهبود دهد.
مقایسااه مؤلفااههااای ساایآر و ساایاِنآر باارای روشهااای
اِماِماِسایی و دیاِیاِس ،بیاانگر بهباود  ۱2/5۳دسایبال و
 2۱/57درصااد روش بیّساای نساابت بااه روش دیاِیاِس
معمولی میباشد .مقایسه مؤلفههای سیآر و سیاِنآر برای
روشهای اِماِماِسایی و اِموی ،بیانگر بهبود  ۱2/25دسیبل
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شکل ( 4الف) :خروجی الگوریتم دیاِیاِس برای ( ،SNR=-8۲dBب):

 

خروجی الگوریتم اِموی برای ( ،SNR=-8۲dBج) :بازیابی با الگوریتم
اِماِماِسایی( ،د) :بازیابی با الگوریتم اِماِیپی.



CR; Contrast Ratio
CNR; Contrast to Noise Ratio

 ۳5
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جدول  8مقایسه بین کنتراست شکلدهندههای دیاِیاِس و اِموی نسبت به روشهای اِماِماِسایی و اِماِیپی برای حالت
.SNR=-8۲dB

سیاِنآر

 Stdدر خارج
کیست

سیآر

میانگین شدت روشنایی
در خارج کیست

میانگین شدت روشنایی
در داخل کیست

شکلدهنده

۲/22

5/8۳

4/7۲

86/62

-۳۱/۳2

دیاِیاِس

۲/2۳

5/87

4/۳2

-86/۳6

-۳/74

اِموی

4/2۳

4/2۲

8۳/8۳

-82/۳6

-5۱/6۲

اِماِماِسایی

5/46

4/77

86/۲7

-82/۳6

-54/4۳

اِماِیپی

گاوسی باشد.
 .8دامنه اسکتررهای تعریفشده ( )oباید مثبت باشند.
الگوریتم بیّسی اینکار را با استفاده از تابع چگالی احتماال
) p(o|y,Iانجام میدهاد کاه در آن  oدامناه پیکسالهاای
ناحیه آراُآی y ،عالمت مشاهدات عناصر آرایاه دریافات و I
بیااانگر اطالعاااتی (خااواص آماااری نوفااه ساافید و دامنااه
اسکتررها) است که راجع به  oمعلوم میباشد .مزیت اصلی
روش بیّسای نساابت بااه روشهااای شااکلدهاای وفقاای در
استفاده از یک تابع توزیع پیشین مایباشاد و ایان مزیات
هنگامی که سیاِنآر پایین باشد وارد مسأله میشاود و باه
بازسازی تصویر کماک مایکناد .در واقاع روش بیّسای باا
استفاده از اطالعاات پیشاین فارضشاده در ماورد دامناه
اسکتررها ،به تخمین دامنه نقاط تصویر میپردازد.
نتایج به وضوح اثبات کردند که برای حالات SNR=-8۲dB
کیفیت تصاویر برای روشهاای بیّسای پیشانهادی بسایار
بهتاار از روشهااای دیاِیاِس و اِموی ماایباشاند .در واقااع
بهره گیری از تابع توزیع پیشاین در الگاوریتمهاای بیّسای
باع شد که این روشها بتوانند لبهی تومور را نسابت باه
روشهای شکلدهی پرتو معمولی بهتر بازیاابی کنناد و در
نتیجه کنتراست بهتری را نتیجه دهناد .نتیجاهی دیگاری
که از مقایسه نتایج جدول  ۱قابل استنباط مایباشاد ایان
است که بهدلیل خاصیت ییرخطای باودن روش اِماِیپای،
این روش کارایی بهتری در سرکوب نوفه نسابت باه روش
اِماِماِسایی داشته است.

و  ۱2/28درصد روش بیّسی نسبت به روش اِموی معماولی
میباشند.
از شکل  5مشخا است که کارایی اصلی روشهای بیّسی
در عالمت باه نوفاههاای پاایین خاود را نشاان مایدهاد.
همانطور که از شکلها مشخا است بهباود روش بیّسای
نسبت به روش تأخیر و جمع معمولی بارای SNR=-8۲dB
کامال مشهود است .روشهاای بیّسای توانساتهاناد حادود
 ۱2/5۳دسیبل عالمت به نوفه را بهبود دهند.
شااکل  ،6ناحیااه در نظاار گرفتااهشااده باارای محاساابه
میانگین های شدت روشنایی در داخل و خارج کیست ،کاه
مربوط به این پژوهش است ،را نشان میدهد.
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شکل  6محل محاسبه مؤلفههای سیآر و سیاِنآر روی شکل .4

 .4نتیجهگیری
هدف الگوریتم بیّسی این است که صرفا با استفاده از یاک
سااری اطالعااات اضااافی (خااواص آماااری نوفااه و دامنااه
اسکتررها مانند میانگین و واریانس) تصاویر خروجای را تاا
حد ممکن نوفهزدایی کناد .ایان اطالعاات باهصاورت زیار
خالصه میشوند:
 .۱نوفه اضافهشده باه عالمات عناصار آرایاه ،نوفاه سافید
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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.

Keywords: Baysian method, Beamforming, Distribution function.
pp. 28-37 (In Persian)
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