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Abstract
A new implementation of a synthetic aperture focusing technique is presented in the paper. Standard
medical ultrasound imaging is done using line-by-line transmission with classical Delay-and-Sum
(DAS) image reconstruction. Synthetic aperture imaging, however, has a better resolution and frame
rate in cost of more computational load. To overcome this problem, block processing algorithms are
used in radar and sonar which are relatively unknown in medical. To extend the methods to medical
field, one should concern the parameters difference such as carrier frequency, signal band width,
beam width and depth of imaging. In this paper, we extended one of these methods called
wavenumber to medical ultrasound imaging with a simple model of synthetic aperture focus. We have
also used chirp pulse excitation followed by matched filtering, windowing and spotlighting algorithm
to compensate the effect of differences in parameters between radar and medical imaging.
Computational complexity of the two reconstruction methods, wavenumber and DAS, have been
calculated. Field II simulated point data has been used to evaluate the results in terms of resolution
and contrast. Evaluations with simulated data show that for typical phantoms, reconstruction by
wavenumber algorithm is almost 20 times faster than classical DAS while retaining the resolution.
Keywords: ultrasound imaging, real aperture, synthetic aperture, time domain image recounstruction, frequency
domain image recounstruction
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چکيده
درين تحقیق ،روش جديدي براي بازسازي تصاوير التراسوند پزشکی به شیوهي روزنهي مصنوعی ارائه شد .امروزه تصويربرداري به
شیوهي سادهي بازسازي در حوزهي زمان ) (DASو به صورت خطبهخط انجام میشود .ازجنبهي ديگر ،تصويربرداري به شیوهي
روزنهي مصنوعی امکان فوکوس دينامیکی و دستيابی به حدّاقل دوبرابر رزولوشن جانبی را با هزينهي حجم محاسبههاي بیشتر
فراهم میکند .براي کاهش بار محاسباتی ،روشهايی براي بازسازي بلوکی تصوير در حوزهي رادار معرفی شده که هنوز براي حوزهي
پزشکی ناشناخته است .براي تعمیم اين روشها به حوزهي پزشکی بايد تفاوت پارامترهايی چون عمق هدف ،فرکانس مرکزي ،پهناي
باند سیگنال ارسالی و عرض پرتو در نظر گرفته شود .درين پژوهش ،نوع سادهي مونواستاتیک با استفادهاز الگوريتم بلوکی عدد موج،
مدلسازي شد که میتواند معادالت را به نوع پیچیدهتر مالتیاستاتیک تعمیم دهد .به عالوه ،براي کاهش اثرهاي مخرّب ناشیاز تفاوت
پارامترها از پالس ارسالی  chirpبه همراه فیلتر تطبیقی ،پنجرهگذاري و الگوريتم  spotlightingاستفاده شد .براي ارزيابی الگوريتم،
دادههاي شبیهسازي شده با نرمافزار  Field IIانجام شد و نتايج نشان داد که استفاده الگوريتم عدد موج ،با حفظ رزولوشن جانبی ،در
حدود  02برابر سريعتر از الگوريتم استاندارد  DASاست.
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رادار بوده که متخصصان حوزهي پزشکی را از آن دور نگه

 -1مقدمه
تصويربرداري به شیوهي روزنهي مصنوعی در ابتدا تحت

داشتهاست .از ديگر داليل محتمل ،میتوان به تفاوت

عنوان روزنهي مصنوعی رادار 3معرفی شد .روزنهي مصنوعی

پارامترهاي تصويربرداري درين حوزهها اشاره کرد که تعمیم

از به کارگیري متوالی چندين روزنهي واقعی کوچک براي

اين روابط را به حوزهي پزشکی کمی مشکل نموده و يا نتايج
حاصله را تحت تأثیر قرار دادهاست .اين پارامترها عبارت

تولید يک روزنهي بزرگ مجازي به دست میآيد.
از فوايد روش روزنهي مصنوعی اين است که در آن
فوکوس دينامیکی براي تمام نقاط تصوير صورت میگیرد .به

است از :عمق هدف ،فرکانس مرکزي ،پهناي باند سیگنال
ارسالی و عرض پرتو.

عالوه ،به دلیل شیفت فاز ،میتوان به دو برابر رزولوشن

پیدايش مفهوم روزنهي مصنوعی به ويلی نسبت داده

جانبی نسبت به روزنهي واقعی دست يافت .هرچند که درين

میشود ] .[0 ،3همزمان با وي کورتونا از دانشگاه میشیگان و

روش اکوهاي دريافتی از تمام چشمهها بايد همفاز باشد،

شروين از دانشگاه ايلینوي اين مسأله را از نقطه نظر مکانی

چراکه در غیر اين صورت کیفیت تصوير حاصل به شدّت

مورد بررسی قرار دادند ] .[4 ،1عنوان روزنهي مصنوعی رادار

کاهش میيابد .بدين منظور ،شرايط محدود کنندهاي روي

( )SARکه بعدها استفادهي جهانی يافت از مقالههاي کورتونا

حرکت (آرايه و يا بافت) و سرعت نمونهبرداري اعمال

و همکارانش برداشته شدهاست .ساخت اوّلین پردازشگرهاي

میشود .روشهاي جبران سازي حرکت نیز به منظور رفع اين

ديجیتالی به عنوان شروع سیستمهاي  SARمدرن در نظر

محدوديتها معرفی شدهاند که خارج از بحث اين مقاله

گرفته میشود ].[6 ،1
در سال  ،3۷۹3کورتونا که يک متخصص در زمینهي

است.
از ديگر نقاط ضعف روش روزنهي مصنوعی میتوان به

رادار بود با انتشار دو مقالهي کلیدي ،امکان استفاده از

حجم باالي دادهها و محاسبات الزم براي بازسازي تصوير

روزنهي مصنوعی را در سونار مورد بررسی قرار داد.[3 ،۹] .

اشاره نمود که پیشرفت سیستمهاي کامپیوتري و ارائهي

درين مقالهها و اکثر مقاالتی که پساز آن منتشر شد،

روشهاي جديد بازسازي تصوير ،در سالهاي اخیر امکان

تصويربرداري  SASبا استفادهاز يک اِلمان فرستنده و يک

تصويربرداري زمان/واقعی را در سیستمهاي  SAS0و

SAR

فراهم کردهاست .اگرچه اين روشها که مربوط به بازسازي
تصوير در حوزهي فرکانس است ،سالهاي متمادي در

SAS

آرايه از المانها در دريافت انجام میشود .استفادهاز روزنهي
مصنوعی در التراسوند تشخیصی و تست غیرمخرب

)NDT(4

نیز همزمان با پیدايش  SASشکل گرفت ].[32 ،۷

و  SARکاربرد گستردهاي داشته و هنوز براي حوزهي پزشکی

ساخت تصوير ،يک مسألهي معکوس با هدف تولید

ناشناخته ماندهاست .در حوزهي پزشکی تنها روش سادهي

تصوير از روي اکوهاي بازتاب شده از سطح مورد نظر است.

حوزهي زمان که به عنوان روش  DAS1شناخته میشود ،براي

سادهترين الگوريتم بازسازي تصوير ،الگوريتم همبستگی و يا

بازسازي تصاوير به کار میرود .اين روش بازسازي

همبستگی حوزهي زمان 1است .درين الگوريتم ،همبستگی

نقطهبهنقطه ،زمانبر بوده و در تصويربرداري روزنهي مصنوعی

دادههاي اکو براساس يک مدل ساده از نحوهي بازتاب هر

که بار محاسباتی بیشتري نسبت به روش سنتی دارد ،امکان

نقطه از تصوير محاسبه شده و ماکزيمم آن انتخاب میشود.

تصويربرداري زمان/واقعی را فراهم نمیکند.

در حالت باند گسترده ،الگوريتم همبستگی از نظر رياضی

شايد يکیاز داليل مهجور ماندن اين دسته از روشها در
حوزهي پزشکی ،پیچیدگی روابط حاکم بر آن در حوزهي

معادل با شکلدهی پرتو مجموع تأخیر
معکوس۹

يافتهها6

و تابش

است .از مزاياي اين روش آن است که امکان
4

3

)Synthetic Aperture Radar (SAR
)Synthetic Aperture Sonar (SAS
3
Delay and Sum
2

Nondestructive testing
)Correlation algorithm (time-domain correlation
6
Delay and sum (DAS) beamforming
7
Backprojection
5
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با:
= )𝑢 𝑠(𝜔,

باال در تشکیل هر نقطه از تصوير است.

] 𝑃(𝜔) ∑𝑛 𝜎𝑛 exp[−𝑗2𝑘√𝑥𝑛2 + (𝑦𝑛 − 𝑢)2

براي دستيابی به سرعت بیشتر در حوزهي رادار،
الگوريتمهاي پردازش بلوکی تصوير با استفادهاز تبديل فوريه
دوبعدي معرفی شدهاست ] .[33-3۹گرچه اين روشها به

()0

Spherical PM signal

صورت گسترده در رادار و سونار کاربرد دارد ،ولی در

در رابطهي فوق 𝑐 𝑘 = 𝜔/عدد موج است .همان طور

حوزهي پزشکی هنوز ناشناخته ماندهاست .به هرحال،

که در مدل باال میبینیم سیگنال به دست آمده حاصل ترکیب

پژوهشگرانی به صورت پراکنده درين زمینه کارهايی انجام

خطی چندين پالس کروي است .در اينجا از همان ويژگی

دادهاند] ،[33-03ولی هنوز روشهاي حوزهي فرکانس

براي تبديل فوريه در راستاي 𝑢 استفاده شد .ابتدا فرض بر اين

نتوانسته جايگاهی درمقابل روش حوزهي زمان  DASبیابد

است که سیگنال در محدودهي )∞  𝑢 ∈ (−∞,باشد آنگاه

].[00-04

داريم:

ازجمله روشهاي حوزهي فرکانس ،الگوريتم عدد موج

]] ℱ(𝑢) [exp [−𝑗2𝑘√𝑥𝑛2 + (𝑦𝑛 − 𝑢)2

است (اين الگوريتم با نامهاي نگاشت  Omega-K ،stoltو
) range migration algorithm (RMAشناخته میشود) ] ،36

𝑛𝑥 = exp(−𝑗√4𝑘 2 − 𝑘𝑢2

()1

) 𝑛𝑦 𝑢𝑘𝑗 −

 [06 ،01که هدف اين مقاله ،تعمیم آن به حوزهي پزشکی
است .اين الگوريتم با يک تبديل فوريهي دوبعدي و انتقال

براي ]𝑘 𝑘𝑢 ∈ [−2𝑘, 2که 𝑢𝑘 فرکانس مکانی يا فرکانس

دادهها به حوزهي عدد موج شروع میشود .درپی آن ،تبديل

داپلر نامیده میشود .با توجه به اين ويژگی ،فوريهي سیگنال

مختصات (نگاشت  )stoltو اصالح فاز و دامنه انجام میشود.

کروي داريم:

تصوير نهايی ،از تبديل فوريهي دوبعدي معکوس به دست

= ) 𝑢𝑘 𝑆(𝜔,
) 𝑛𝑦 𝑢𝑘𝑗 𝑃(𝜔) ∑𝑛 𝜎𝑛 exp(−𝑗√4𝑘 2 − 𝑘𝑢2 𝑥𝑛 −

میآيد.

Linear phase function of
) 𝑛𝑦 (𝑥𝑛 ,

()4

 -2مدلسازي سيستم
فرض میکنیم يک مدل ساده شده از محیط تصويربرداري،

میتوان رابطهي فوق را با تعريف توابع جديد را به شکل

شامل مجموعهاي از بازتاب کنندههاي نقطهاي است که
ضريب بازگشتی 𝑛𝜎 و مختصات …  (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ), 𝑛 = 1,2,دارد.

زير نوشت:
𝑛𝑥) 𝑢𝑘 𝑆(𝜔, 𝑘𝑢 ) = 𝑃(𝜔) ∑ 𝜎𝑛 exp[−𝑗𝑘𝑥 (𝜔,

از پارامتر 𝑥 براي راستاي عمق ( )rangeو پارامتر 𝑦 براي
راستاي جانبی ( along-track ،cross-rangeو يا  azimuthاز

𝑛

()1

نامهاي ديگر آن است) استفاده شد .المان آرايه مختصات

که درآن:

)𝑢  (0,دارد و پالس چند فرکانسی )𝑡(𝑝 (با پهناي باند
گسترده) را ارسال میکند .الگوي دريافت شده برابر است با:

()3

2√𝑥𝑛2 + (𝑦𝑛 − 𝑢)2
]
𝑐

𝑠(𝑡, 𝑢) = ∑ 𝜎𝑛 𝑝 [𝑡 −
𝑛

− 𝑗𝑘𝑦 (𝜔, 𝑘𝑢 )𝑦𝑛 ],

𝑘𝑥 (𝜔, 𝑘𝑢 ) = √4𝑘 2 − 𝑘𝑢2 ,

()6

𝑢𝑘 = ) 𝑢𝑘 𝑘𝑦 (𝜔,

اين توابع ،نگاشت مکانی نامیده میشود .تا اينجا سیگنال
دريافتی و تبديل فوريهي دوبعدي آن را مورد بررسی قرار
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گرفت .اکنون بايد شکل تابع مورد نظر که تابع تبديل محیط

همچنین پهناي باند سیگنال در حوزهي فرکانس تعیین کنندهي

است به دست آورد .اين تابع در حالت ايدهال برابر است با:

تفکیک پذيري اهداف در راستاي عمق و يا رزولوشن

) 𝑛𝑦 𝑓0 (𝑥, 𝑦) = ∑ 𝜎𝑛 𝛿(𝑥 − 𝑥𝑛 , 𝑦 −

()۹

𝑛

که تبديل فوريهي دوبعدي آن برابر است با:
) 𝑛𝑦 𝑦𝑘𝑗 𝐹0 (𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 ) = ∑𝑛 𝜎𝑛 exp(−𝑗𝑘𝑥 𝑥𝑛 −

]  [−𝜔0 , 𝜔0پهناي باند سیگنال باند پايه است .اگر
سیگنال باند پايه ،يک سیگنال مستطیلی با طول  𝜏0باشد آنگاه
تبديل فوريهي آن يک تابع  sincاست که اولین صفر آن در
𝜋2

𝜏0

()31

يادآوري میشود که ) 𝑦𝑘  𝐹0 (𝑘𝑥 ,نیز ترکیبی خطی از
توابع فاز خطی بوده که حاصل ويژگی شیفت فوريه است.
حال با استفاده از رابطهي ( )3و ( )1داريم:

≡ 𝜔0

 𝜔0پهناي باند سیگنال بوده و تعیینکنندهي رزولوشن
محوري است .در اين حالت براي رزولوشن محوري داريم:
𝑐 𝜏0

()34

]) 𝑢𝑘 𝑆(𝜔, 𝑘𝑢 ) = 𝑃(𝜔)𝐹0 [𝑘𝑥 (𝜔, 𝑘𝑢 ), 𝑘𝑦 (𝜔,

()۷

()30

𝜋
𝑐𝜋
=
𝐾0 2𝜔0

= 𝑥∆

 𝜔0اتفاق میافتد:

Linear phase
function
Linear
combination

()3

محوري بوده که عبارت است از:

4

= 𝑥∆

واضح است که درين حالت نمیتوان به طور همزمان
طول پالس  𝜏0و پهناي باند  𝜔0را زياد کرد .چراکه ايندو با
هم رابطهي معکوس دارند.

بنابراين تابع مرجع برابر است با:
()32

) 𝑢𝑘 𝑆(𝜔,
)𝜔(𝑃

ازطرف ديگر ،پالس  chirpپالسی با مدوالسیون فرکانسی
= ]) 𝑢𝑘 𝐹0 [𝑘𝑥 (𝜔, 𝑘𝑢 ), 𝑘𝑦 (𝜔,

است که در رادار کاربرد گستردهاي دارد ] .[0۹مهمترين
ويژگی اين سیگنالها آن است که میتوان به طور همزمان

به دلیل باند محدود سیگنال )𝑡(𝑝 اين رابطه در عمل قابل
پیادهسازي نبوده و به جاي آن از فیلترينگ انطباقی در راستاي

پهناي گستردهاي از آن را در حوزهي زمان و فرکانس داشت.
اين سیگنال به صورت زير تعريف میشود:

عمق استفاده میشود:
] ∈ [0, 𝜏0
𝑡𝛼 𝑝(𝑡) = {exp[𝑗(𝜔𝑐 𝑡 +
0otherwise.
𝑡]) 2

) 𝑢𝑘 𝐹[𝑘𝑥 (𝜔, 𝑘𝑢 ), 𝑘𝑦 (𝜔, 𝑘𝑢 )] = 𝑃 ∗ (𝜔)𝑆(𝜔,

()33

) 𝑛𝑦 𝑦𝑘𝑗 = |𝑃(𝜔)|2 ∑ 𝜎𝑛 exp(−𝑗𝑘𝑥 𝑥𝑛 −
𝑛

براي ]𝑘 𝑘𝑢 ∈ [−2𝑘, 2و ] .𝜔 ∈ [𝜔𝑐 − 𝜔0 , 𝜔𝑐 + 𝜔0

()31

𝛼 نرخ  chirpنامیده میشود که يک مقدار ثابت است.
فرکانس لحظهاي اين سیگنال که از مشتق تابع فاز آن به دست
میآيد برابر است با:

 -3روش پيشنهادي
 -1-3پالس ارسالی
پالس  ،chirpدستهي خاصی از سیگنالهاي پالسی است که
میتواند به طور همزمان پهناي گستردهاي را در حوزهي زمان

()36

𝑑
𝑡𝛼[𝜔 𝑡 + 𝛼𝑡 2 ] = 𝜔𝑐 + 2
𝑐 𝑡𝑑

= )𝑡( 𝑖𝜔

با  𝛼 > 0فرکانس لحظهاي سیگنال تابعی خطی از زمان

𝑡

بوده و محدود است به:
𝜔𝑐 < 𝜔𝑖 (𝑡) < 𝜔𝑐 + 2𝛼 𝜏0

و فرکانس داشتهباشد .طول پالس بیشتر ،امکان افزايش

()3۹

«سیگنال به نويز» و در نتیجه کنتراست بهتر را فراهم میکند.

محدودهي بااليی )𝑡( 𝑖𝜔 با  𝜏0افزايش میيابد.
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پهناي باند سیگنال پايه در حوزهي فرکانس برابر است با:
] .[− 2𝜋 , 2𝜋 + 2𝛼𝜏0

جمعآوري شده از حوزهي )𝑢  (𝑡,به ) 𝑢𝑘  (𝜔,انتقال داده

بنابراين پهناي باند کامل برابر است با:
𝜋4

𝜏0

()33

میشود .با توجه به رابطهي ( )33میتوان تابع تبديل محیط را
2𝜔0 = 2𝛼 𝜏0 +

𝜏𝑐
𝑐𝜋
𝑐𝜋
=
< 0
𝜋4
2𝜔0 2𝛼𝜏 +
4
0

()3۷
4

= 𝑥∆

رزولوشن محوري براي پالس

مستطیلی است ( .)𝛼 = 0با افزايش 𝛼 میتوان پهناي باند و
درنتیجه رزولوشن محوري را افزايش داد .ازطرف ديگر،
وجود فرکانسهاي باال و پايین به طور همزمان ،میتواند در
عمقهاي مختلف رزولوشن جانبی مناسب را بدون از دست
دادن «سیگنال به نويز» فراهم کند.
اگر )𝑡(𝑝 يک سیگنال تیز در حوزهي زمان (به شکل تابع
ضربه) نبوده و طول زيادي داشتهباشد (مثل پالس  chirpو يا
پالس مستطیلی با طول زياد) آنگاه هذلولیهاي حاصلاز هر
هدف با اهداف ديگر دچار همپوشانی میشود.
يک راه براي رفع اين مشکل استفادهاز فیلتر تطبیقی
است:
)𝑡∗ (−

()02

𝑝 ∗ )𝑢 𝑠𝑀 (𝑡, 𝑢) = 𝑠(𝑡,

= ∑ 𝜎𝑛 psf𝑡 (𝑡 −
𝑛

رابطهي  2نشان داده شدهاست .سیستم تصويربرداري
نمونههاي ) 𝑢𝑘  𝑆(𝜔,را با فواصل يکسان در حوزهي
) 𝑢𝑘  (𝜔,در اختیار کاربر قرار میدهد .هرچند که به دلیل
ماهیت غیرخطی نگاشت دوبعدي مورد استفاده ،دادههاي
نهايی حاصلاز رابطهي ( 𝐹(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 ) ،)33نمونههايی با
فواصل يکسان ندارند .درحالی که براي به دست آوردن
)𝑦  𝑓(𝑥,با استفادهاز تبديل فوريهي دوبعدي ،نیاز به
داشتن) 𝑦𝑘  𝐹(𝑘𝑥 ,در مختصات دکارتی يکنواخت است.
بنابراين ،براي دستيابی به نقاط درست ،نیاز به يک مرحله
درونيابی است .امّا پیشاز درونيابی ،نیاز به يک مرحلهي
ديگر است .فرض کنید که عمق تصويربرداري در محدودهي
]  𝑥 ∈ [𝑋𝑐 − 𝑋0 , 𝑋𝑐 + 𝑋0بوده که 𝑐𝑋 میانگین عمق و

2𝑋0

عرض ناحیهي تصويربرداري در راستاي عمق باشد .بنابراين،
سیگنال ) 𝑦𝑘  𝐹(𝑘𝑥 ,يک سیگنال میانگذر در حوزهي 𝑥𝑘 است
که تبديل فوريهي آن حول 𝑐𝑋 = 𝑥 مقدار دارد (تبديل فوريه-
ي معکوس يک سیگنال پايین گذر ،داراي طیفی به مرکزيت
 𝑥 = 0است) .بنابراين ،پیشاز درونيابی ،نیاز به تبديلی داريم
که سیگنال را پايین گذر کند .بدين منظور ،از تبديل زير

تابع توزيع برابر است با:
()03

}) 𝑢𝑘 𝐹(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 ) = 𝐒{𝑃 ∗ (𝜔)𝑆(𝜔,

تبديل مختصات}∙{𝐒 نگاشت  stoltنامیده شده و در

𝜏0

𝑐 𝜏0

به صورت زير نوشت:
()00

رزولوشن محوري در اين حالت برابر است با:

𝑛𝑅2
)
𝑐

 -2-3بازسازي تصوير با استفادهاز الگوريتم عدد موج
درين الگوريتم ،ابتدا با يک تبديل فوريهي دوبعدي ،دادههاي

𝜏0 𝜏0

در رابطهي فوق

181

] psf𝑡 (𝑡) = ℱ𝜔−1 [|𝑃(𝜔)|2

در رابطهي فوق 𝜔 نشان دهنده فرکانس است .بنابراين ،با
استفادهاز سیگنال  chirpمیتوان به طور همزمان انرژي

استفاده میکنیم:
()01

) 𝑐𝑋 𝑥𝑘𝑗(𝐹𝑏 (𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 ) = 𝐹(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 )exp

سیگنال ارسالی (يا معادل آن سیگنال به نويز) و پهناي باند

توجه شود که با اين تبديل ،مبدأ در حوزهي مکان

سیگنال ( معادل با بهبود رزولوشن) را افزايش داد .اين شرايط

)𝑦  ،(𝑥,مرکز تابع هدف باند پايه )𝑦  𝑓𝑏 (𝑥,است .براي

براي سیگنال مستطیلی تطبیق ندارد .چراکه افزايش طول پالس

بازسازي تابع هدف پايینگذر داريم:
) 𝑦𝑘 𝐹(𝑘𝑥 ,

 𝜏0براي بهبود «سیگنال به نويز» باعث تخريب رزولوشن
محوري میشود.

()04

}) 𝑢𝑘 𝑘𝑢2 𝑋𝑐 ) 𝑆(𝜔,

−

exp (𝑗√4𝑘 2

)𝜔( ∗

𝑃{ 𝐒 =
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با تعريف تابع فاز ) 𝑐𝑋 𝑢 exp (𝑗√4𝑘2 − 𝑘2رابطهي باال

 -3-3حذف لوبهاي کناري و ميلهاي

شباهت زيادي به فیلترينگ تطبیقی در راستاي جانبی دارد .در

پنجرهگذاري يکیاز راههاي کنترل لوبهاي کناري 3و

ادامه ،اين مسأله روشنتر میشود .فرض کنید که يک بازتاب

است .پهناي باند سیگنال و شرط نمونهبرداري در راستاي

کننده در مرکز ناحیهي تصويربرداري داشته باشیم که سیگنال

جانبی يکیاز علل تولید اين لوبها است .درين جا ،پهناي

اکوي آن برابر است با:

باند سیگنال ارسالی برابر است با ]𝑘 .𝑘𝑢 ∈ [−2𝑘, 2براين
2√𝑋𝑐2 + 𝑢2
]
𝑐

()01

𝑠0 (𝑡, 𝑢) = 𝑝 [𝑡 −

براي )∞  .𝑢 ∈ (−∞,سیگنال )𝑢  𝑠0 (𝑡,را سیگنال مرجع
مینامیم .با تبديل فوريهي دوبعدي از آن داريم:
) 𝑐𝑋 𝑆0 (𝜔, 𝑘𝑢 ) = 𝑃(𝜔) exp (−𝑗√4𝑘 2 − 𝑘𝑢2

()06

بنابراين ،میتوان رابطه را به صورت زير بازنويسی کرد:
}) 𝑢𝑘 𝐹(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 ) = 𝐒{𝑆(𝜔, 𝑘𝑢 )𝑆0∗ (𝜔,

()0۹

میلهاي۷

اساس و براي جلوگیري از تخريب سیگنال و براساس شرط
نايکوئیست داريم:
𝜋
𝜆
= ,
2𝑘 4

≤ 𝑢∆

()03
در رادار که سیگنال پهناي باند باريک دارد از فرکانس
مرکزي میتوان جهت تخمین نسبتاً دقیقی براي تعیین شرط
نمونهبرداري استفاده نمود.
از آنجا که در حوزهي پزشکی پهناي باند سیگنال گسترده
است ،در فرکانسهاي باال شرط نمونهبرداري ازين مقدار نیز
سختگیرانهتر خواهد بود و به جاي 𝜆 بايد 𝑛𝑖𝑚𝜆 در معادلهي

بلوک دياگرام مراحل عنوان شده در شکل ( )3نشان داده
شده است.

باال جايگزين شود .ازطرف ديگر در ساخت آرايهها
محدوديت وجود داشته و فاصلهي هر دو المان کناري معموالً
در حالت ايدهآل  𝜆2در نظر گرفته میشود که حتّا شرط باال را
نیز برآورده نمیکند .بنابراين ،در کاربردهاي باند گسترده حتّا
با رعايت شرط نامبرده نیز سیگنال دريافتی سیگنالی تداخل
يافته بوده و لوبهاي کناري و يا میلهاي در آن پديدار
میشود .مطالعات کمّی در زمینهي کاربردهاي باند گسترده
صورت گرفته که در آنها براي رفع اين مشکل روشهايی
براي افزايش فرکانس نمونهبرداري در حوزهي فرکانس و به
صورت ديجیتالی معرفی شدهاست .به عالوه براي کنترل
لوبهاي کناري نیز پنجرههاي متفاوتی ارائه شده که بررسی
خواهد شد ] .[0۷ ،03به هرحال ،دنبال روشی هستیم که اصل
پردازش بلوکی در آن رعايت شده باشد .درصورتی که
فیلترهايی نیز معرفی شده که با پردازش پیکسلی میتواند اين
مشکل را مرتفع سازد ] .[12ازطرف ديگر ،الگوي پرتو ارسالی
در راستاي جانبی وابسته به فرکانس بوده و در حالت باند

شکل ( -)3بلوک دياگرام الگوريتم بازسازي تصوير به شیوهي

گسترده تخمین آن در جهت جبرانسازي سختتر میشود.

درونيابی فرکانس مکانی (الگوريتم عدد موج)
Side lobes
Grating lobes

8
9
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براي رفع مشکل نمونهبرداري مکانی و حذف لوبهاي

 )𝑢 𝑠𝑑 (𝜔,

میلهاي روشهاي مختلفی وجود دارد .ازجمله روشهاي

= 𝑠𝑐𝑑 (𝜔, 𝑢). exp(−𝑗2𝑘√𝑋𝑐2 + (𝑌𝑐 − 𝑢)2

معرفی شده عبارت است از :استفادهاز روش مالتی استاتیک
(تقريبهايی براي بسط روابط که درصورت دقیق نبودن ،خود
مشکالتی را ايجاد میکند) ،استفادهاز پالسهاي کدگذاري
شده و ارسال چندين پالس به ازاي هر المان (معادل با کاهش
نرخ فريم) ،استفادهاز پالسهايی با فرکانسهاي متفاوت به
جاي کدگذاري و  .digital spotlightingروش

spotlighting

در حوزه رادار به منظور افزايش فرکانس نمونهبرداري مکانی
و کاهش لوبهاي میلهاي استفاده میشود ].[36
با در نظر گرفتن يک ناحیهي کوچک هدف میتوان
فرکانس مکانی آن را برحسب 𝑢 تخمین زد و با حذف آن به
سیگنال فشرده شده دست يافت:
()0۷

) 𝑐𝑅𝑘+ 𝑗2
()13

)𝑢  𝑠𝑑 (𝜔,معادل با )𝑢  𝑠(𝜔,بدون اثرهاي مخرب
حاصلاز فرکانس نمونهبرداري پايین است.
در سیستمهاي رادار باند باريک ،تنها لوبهاي کناري
متعامد 32ظاهر میشود .درحالی که در سیستمهايی با پهناي
باند زياد ،هم لوبهاي کناري متعامد و هم

غیرمتعامد33

مشاهده شده که باعث کاهش هرچه بیشتر کیفیت تصوير
میشود .استفادهاز پنجرهگذاريهاي دوبعدي در حوزهي
فرکانس راحتترين روش براي کنترل اين لوبها است.
ازجمله پنجرههاي متداول  hanning ،hamming ،rectangleو

 )𝑢 𝑠𝑐 (𝜔,

 Blackmanاست .اگرچه استفادهاز اين پنجرهها میتواند در

) 𝑐𝑅𝑘= 𝑠(𝜔, 𝑢). exp(𝑗2𝑘√𝑋𝑐2 + (𝑌𝑐 − 𝑢)2 − 𝑗2

کنترل لوبهاي کناري مفید باشد ،ولی معموالً با تخريب
رزولوشن همراه است .ازطرف ديگر ،وزندهیهاي غیرخطی

) 𝑐𝑌  (𝑋𝑐 ,مختصات مرکز ناحیه تصويربرداري و
فاصلهي آن تا مرکز آرايه است .اگر 𝑐𝑓 𝑓𝑚𝑎𝑥 = 2باشد که

𝑐𝑅
𝑐𝑓

مثل وزندهی دوگانه ،30وزندهی دوگانه مختلط 31و وزندهی
متغیر با

مکان34

روشهايی است که براي کنترل لوبهاي

فرکانس مرکزي و 𝑥𝑎𝑚𝑓 فرکانس باالي پهناي باند است آنگاه

کناري و حفظ رزولوشن مکانی به طور همزمان معرفی شده

با فرض فرکانس نمونهبرداري مکانی  ،𝜆𝑐 /2براي جلوگیري

است .وزندهی به معنی محدود کردن فرکانسهاي مکانی

از تخريب سیگنال بايد فرکانس نمونهبرداري و يا پهناي باند

موجود در طیف سیگنال است .در پنجرهگذاري مستطیلی

را  4برابر کرد .از آنجا که )𝑢  𝑠𝑐 (𝜔,فرکانسهاي باالي خود

طیف سیگنال محدود به يک ناحیهي مستطیلی شکل میشود.

را در راستاي 𝑢 از دست دادهاست ،تبديل فوريهي آن

از آنجا که درتصويربرداري رادار باند باريک اين تقريب قابل

) 𝑢𝑘  𝑆𝑐 (𝜔,با فرکانس نمونهبرداري نامبرده ،تخريب شده

قبول است ،استفادهاز اين نوع پنجرهها باعث حذف لوبهاي

نیست .حال میتوان با گسترش پهناي باند ،فرکانس

غیرمتعامد شده و در عین حال تخريب رزولوشن محسوس

نمونهبرداري مکانی را به صورت ديجیتالی افزايش داد:

نمیشود .اين فرض براي سیستمهاي باند گسترده باعث

) 𝑢𝑘 𝑆𝑐𝑑 (𝜔,
𝜋8
𝜋2
≤ 𝑘𝑢 ≤ −
𝜆
𝜆
𝜋2
𝜋2
= 𝑆𝑐 (𝜔, 𝑘𝑢 )𝑓𝑜𝑟 −
≤ 𝑢𝑘 ≤
𝜆
𝜆
𝜋2
𝜋8
𝜆 ≤ 𝑢𝑘 ≤ 𝜆 { 0
0 −

()12

اين سیگنال ،سیگنال فشرده شده نامیده میشود .حال
براي دستيابی به سیگنال اصلی با فرکانس نمونهبرداري
باالتر خواهیم داشت:

تخريب رزولوشن میشود .يک نوع ازين پنجرهها به صورت
ذيل است:
𝑥𝑘
𝑐𝑘 𝑘𝑟 −
(𝑊(𝑘𝑥 , 𝑘𝑟 ) = rect
(). rect
)
𝜙0
𝑟𝑘∆
) (2𝑘𝑐 sin
2

𝑛𝑖𝑚∆𝑘𝑟 = 𝑘𝑟,𝑚𝑎𝑥 − 𝑘𝑟,

()10
10

Orthogonal sidelobes
non-orthogonal sidelobes
12
Dual-apodization
13
)Complex Dual Apodization (CDA
14
)Spatially Variant Apodization (SVA
11
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نوع ديگر پنجرهها به شکلهاي  hanningيا

hamming

است:
) 𝑟𝑘 𝑊(𝑘𝑥 ,
)] . [0.5

𝑥𝑘𝜋
𝜙

) 𝑘𝑐 tan ( 0

( = [0.5 + 𝜉𝑥 cos

2

) 𝑐𝑘 2𝜋(𝑘𝑟 −
])
𝑟𝑘∆

()11

(+ 𝜉𝑟 cos

𝑛𝑖𝑚∆𝑘𝑟 = 𝑘𝑟,𝑚𝑎𝑥 − 𝑘𝑟,

𝑥𝜉 ضريب وزن در راستاي جانبی و 𝑟𝜉 در راستاي عمق
است .در پنجرهي  hanningاين ضرايب  0.5در نظر گرفته
میشود.
در شکل ( )0پهناي باند دو نمونه از پنجرههاي مستطیلی
نشان داده شدهاست .دستهي ديگري از پنجرهها که پنجرههاي
غیرخطی نامیده میشوند از ترکیب دو يا چندين پنجره
حاصل میشوند تا بتوان به طور همزمان با حفظ رزولوشن،
لوبهاي کناري را کاهش داد .درين نوع از پنجرهگذاري،
مینیمم نقطهبهنقطهي تصاوير حاصلاز چندين وزن دهی و
تصوير بدون وزندهی محاسبه میشود .بدين ترتیب ،اثرهاي

شکل ( -)3تصوير حاصلاز يک هدف نقطهاي با پنجرهگذاريهاي

مخرّب هريک ازين پنجرهها با ديگري جبران میشود.

متفاوت

][0۷

تصوير حاصلاز يک هدف نقطهاي با پنجرهگذاريهاي
متفاوت در

 -4پيچيدگی محاسباتی

شکل ( (3نشان داده شدهاست (اين تصاوير مربوط به

با فرض تصويري با تعداد خطوط  Nو تعداد نمونههاي  Mدر

حوزهي رادار و درنتیجه میدان دور است و تنها به منظور

هر خط از تصوير ،تعداد پیکسلها برابر است با 𝑁 × 𝑀 .در

مقايسه نشان داده شدهاست).

روش  DASبه ازاي هر پیکسل به تعداد المانهاي دريافت
کننده ( Nبار) تأخیر محاسبه شده و درونيابی انجام میشود.
بنابراين ،محاسبات برابر است با:
()14

]𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑝𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝐷𝑀𝑁 2 [𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 + 1

اگر فاصله اقلیدوسی را در نظر بگیريم رابطهي مربوط به
محاسبهي مسافت براي فضاي دوبعدي برابر است با:
()11
شکل ( -)2پهناي باند دو نمونه از پنجرههاي مستطیلی

][0۷

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = √(𝑥1 − 𝑥2 )2 + (𝑦1 − 𝑦2 )2

عملیات مورد نیاز براي محاسبهي مسافت شامل  1جمع
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(يا تفريق) ،دو ضرب (توان  )0و محاسبهي ريشهي دوم
است .براي درونيابی خطی نیز رابطه به صورت ذيل است:
)𝑦̂(𝑛 + 𝜂) = (1 − 𝜂). 𝑦(𝑛) + 𝜂. 𝑦(𝑛 + 1

()16

])𝑛(𝑦 = 𝑦(𝑛) + 𝜂. [𝑦(𝑛 + 1) −

182

) 𝑢𝑘 𝑆̂(𝜔, 𝑘𝑢 ) = exp (𝑗√4𝑘 2 − 𝑘𝑢2 𝑋𝑐 ) 𝑆(𝜔,

()1۷

محاسبهي فاز شامل  3تفريق 4 ،ضرب ،يک ريشهي دوم
و يک تابع نمايی است .بار محاسباتی براي تابع نمايی نیز
برابر است با 𝑛  .𝑛2 𝑙𝑜𝑔2درين مرحله ،اعداد حقیقی بوده و

با فرض 𝑛 رقمی بودن اعداد ،میزان محاسبهها براي جمع
و تفريق برابر است با 𝑛 و براي ضرب برابر است با ( 𝑛2براي
ضرب ،الگوريتمهاي متفاوتی معرفی شده که پیچیدگی

درنتیجه 𝑛 برابر با  3است .براي اصالح فاز نهايی نیاز به يک
ضرب مختلط داريم .براي مرحله اصالح فاز تعداد محاسبهها
برابر است با:
𝑛 𝑀𝑁[5𝑚𝑢𝑙𝑡 + 1𝑠𝑢𝑏 + 𝑛2 𝑙𝑜𝑔2

محاسباتی متفاوتی دارند و درين جا سادهترين آنها در نظر

]𝑡𝑙𝑢𝑚_𝑥𝑒𝑙𝑝𝑚𝑜𝑐 +

گرفته شدهاست) .پیچیدگی محاسباتی براي محاسبهي ريشهي

𝑛 = 𝑀𝑁[5𝑛2 + 𝑛 + 𝑛2 𝑙𝑜𝑔2

دوم با ضرب برابر است ،به همین دلیل ،براي سادگی در

] + (2𝑛)2

مجموعهي ضربها قرار داده میشود .به عالوه از عالمت

()42

اختصاري 𝑡𝑙𝑢𝑚 براي ضرب 𝑠𝑢𝑏 ،براي جمع (يا تفريق) و
𝑡𝑙𝑢𝑚_𝑥𝑒𝑙𝑝𝑚𝑜𝑐 براي ضرب مختلط استفاده میشود .با
فرض  3رقمی بودن اعداد ،تعداد کل محاسبهها براي روش

]𝑛 = 𝑀𝑁[9𝑛2 + 𝑛 + 𝑛2 𝑙𝑜𝑔2

تعداد محاسبات براي درونيابی مختلط برابر با  1جمع و
 4ضرب خواهد بود .نهايتا تعداد محاسبات برابر است با:

 DASبرابر است با:

𝑀𝑁𝑙𝑜𝑔2 (𝑀𝑁) × 8
]𝑛 + 𝑀𝑁[13𝑛2 + 4𝑛 + 𝑛2 𝑙𝑜𝑔2

]𝑛 × 𝑀𝑁 2 [4𝑚𝑢𝑙𝑡 + 5𝑠𝑢𝑏] = 𝑀𝑁 2 [4 × 𝑛2 + 5

+ 𝑀𝑁𝑙𝑜𝑔2 (𝑀𝑁) × 16

]= 𝑀𝑁 2 [4 × 82 + 5 × 8

= 𝑀𝑁[13 × 82 + 4 × 8

= 𝑀𝑁 2 × 296

])𝑁𝑀( + 82 × 𝑙𝑜𝑔2 8 + 24𝑙𝑜𝑔2

()1۹

()43

])𝑁𝑀( = 𝑀𝑁[1056 + 24𝑙𝑜𝑔2

در روش پیشنهادي ،براي بازسازي تصوير از يک تبديل
فوريه به ازاي کل ماتريس دادهها ،اصالح فاز و درونيابی به
ازاي هر پیکسل تصوير و عکس تبديل فوريه استفاده میشود

نسبت محاسبات روش  DASبه روش پیشنهادي براي
اعداد حقیقی  3رقمی (اعداد مختلط  36رقمی) برابر است با:

(فیلترينگ تطبیقی در راستاي عمق براي هیچکدام از
الگوريتمها در نظر گرفته نشدهاست) .بنابراين ،محاسبهها برابر
است با:

()83

()40

])𝑁𝑀( 296 ∗ 𝑁/[1056 + 24𝑙𝑜𝑔2

𝑇𝐹𝐹

درين جا تنها پیچیدگی محاسباتی الگوريتم عدد موج در

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎+ 𝑀𝑁[𝑝ℎ

روش پیشنهادي در نظر گرفته شده و بار محاسباتی روشهاي

𝑇𝐹𝐹𝐼 + 1𝐷𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛] +

پردازشی نامبرده در قسمتهاي قبل بايد به طور جداگانه
لحاظ شود.

براي تبديل فوريه و معکوس آن تعداد محاسبات برابر
است با 𝑛 × )𝑁𝑀(  𝑛 .𝑀𝑁𝑙𝑜𝑔2براي تبديل فوريه برابر با 3

 -5نتايج

و براي عکس آن به دلیل مختلط بودن اعداد برابر با  36است.

براي بررسی نتايج روش پیشنهادي و روش استاندارد  DASاز

براي اصالح فاز داريم:

فانتومهاي نقطهاي استفاده شد .اين فانتومها با استفادهاز
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نرمافزار  Field IIتولید شد .فرکانس تصويربرداري  4MHzو

در بخش  1-1روشی با عنوان  spotlightingبه منظور

فرکانس نمونه برداري  100MHzدر نظر گرفته شده و با

جبران اثرهاي مخرب حاصلاز نرخ نمونهبرداري مکانی

آرايهاي به طول  ۷6المان با فواصل  λ/2پرتوافشانی شده

ناکافی (حذف لوبهاي میلهاي) معرفی شد .درين قسمت،

است ( λطول موج است) .در هر ارسال و دريافت تنها يک

براي نمايش بهتر لوبهاي میلهاي ،تعداد المانها برابر با 422

المان فعال است (چشمه مصنوعی مونواستاتیک) .دو پريود از

قرار داده شد .افزايش تعداد المانها باعث افزايش پهناي

پالس براي ارسال استفاده شده و در حالت  chirpپهناي باند،

ناحیهي تصويربرداري و مشاهدهي بهتر لوبهاي میلهاي

دو برابر فرکانس مرکزي در نظر گرفته شد .در هر دو نوع

میشود .طیف فرکانسی گسترده در سیگنال  chirpباعث

سیگنال ارسالی فیلتر انطباقی گفته شده در بخش  3-1اعمال

میشود تا فرکانس نمونهبرداري مکانی انتخاب شده براي

شدهاست .در شکلهاي ( )4تا ( )۹از فانتوم نقطهاي با دو

فرکانسهاي پايین يا فرکانس مرکزي ،مقدار کافی براي

هدف در عمق  40mmو به فاصلهي  2mmاستفاده شد .در

فرکانسهاي باال نبوده و به هر حال باعث ايجاد لوبهاي

شکل ( ۹ ،)3جفت هدف در عمقهاي مختلف قرار داده شده

میلهاي میشود .شکل و مختصات لوبهاي میلهاي بستگی به

تا بتوان تأثیر روشها را در عمقهاي مختلف با هم مقايسه

فاصله اهداف از مرکز تصويربرداري و پهناي باند سیگنال

کرد .استفادهاز سیگنال  chirpبه جاي سیگنال سینوسی امکان

دارد .در شکل ( )1يک نمونه از اين لوبها قبل و بعداز به

افزايش طول سیگنال و حفظ پهناي باند را به طور هم زمان

کارگیري الگوريتم  spotlightingنشان داده شدهاست.

فراهم میکند .ازين روي ،باعث افزايش انرژي ارسالی و بهبود
کنتراست تصوير میشود .در رابطهي ( )31سیگنال  chirpو
در رابطهي ( )3۹پهناي باند آن نشان داده شد 𝛼 .نرخ سیگنال
 chirpاست و مقدار صفر آن معادل با سیگنال سینوسی و
بزرگتر از آن معادل با افزايش اثر نرخ  chirpاست .در شکل
( )4نتايج حاصلاز تغییر اين پارامتر براي مقادير صفر و 4
نشان داده شدهاست.

(الف)

(ب)
(الف)

شکل ( -)5حذف لوبهاي کناري با استفادهاز الگوريتم
spotlighting

به عالوه ،در بخش  1-1چندين نوع پنجره و نحوهي
محدود کردن باند فرکانسی با آنها نشان داده شدهاست .در
شکل ( )6اثرهاي دو نوع پنجرهي  hanningو  rectبا تصوير
(ب)

بدون پنجرهگذاري مقايسه شدهاست تا تأثیر آنها بر لوبهاي

شکل ( -)4اثر تغییر نرخ chirp؛ الف) صفر؛ ب) ( 4گذر از

کناري نشان داده شود (در تمام شکلها پیشاز پنجرهگذاري

سیگنال سینوسی به  chirpبا نرخ )4

الگوريتم  spotlightingاعمال شدهاست).
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نتايج استفادهاز پنجرههاي غیرخطی و ترکیبی مطرح شده،
تفاوت محسوسی ايجاد نکرده و به همین دلیل نشان داده
نشدهاست.

(الف)
(الف)

(ب)

(ب)

(ج)
شکل ( -)6نتايج حاصلاز پنجرهگذاري؛ الف) بدون پنجره؛ ب)
پنجرهي مستطیلی؛ ج)

پنجرهي hanning

در شکل ( )7نتايج روش  DASو روش پیشنهادي عدد
موج با  spotlightingو پنجرهگذاري  hanningبر روي فانتوم
نقطهاي نشان داده شده و رزولوشن جانبی آنها با هم مقايسه
شدهاست.
الگوريتم پیشنهادي داراي پهناي لوب اصلی مشابه با

(ج)
شکل ( -)7نتايج بازسازي تصوير به شیوهي :الف) DAS؛ ب)
الگوريتم عدد موج؛ ج) مقايسهي الگوي پرتو در راستاي جانبی

روش استاندارد  DASاست .اگرچه ساختار لوبهاي کناري
تغییر يافته و بايد بررسیهاي بیشتري روي ماهیت اين
ساختارها انجام شود.

همان طور که در ابتدا گفته شد هدف از بازسازي تصوير
در حوزهي فرکانس کاهش بار محاسباتی و زمان بازسازي

به عالوه ،براي مقايسهي کنتراست ،نتايج حاصلاز يک

تصوير بود تا بتوان با تعمیم اين روش به شیوهي

فانتوم پیچیدهتر با  ۹جفت هدف نقطهاي به فاصلهي  0میلی

تصويربرداري مالتیاستاتیک ،به تصويربرداري زمان واقعی با

متر در شکل ( )3نشان داده شدهاست.

حفظ کیفیت تصوير در روزنهي مصنوعی دست يابیم.
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داده شده در جدول ( )3اضافه نمود .مشاهده میشود که زمان
بازسازي تصوير با استفادهاز روش پیشنهادي تقريباً به نسبت
 02برابر کاهش يافتهاست.
جدول ( -)1مقايسهي زمان بازسازي تصوير براي روش استاندارد
 DASو روش پیشنهادي
شمارهي فانتوم
)𝑁 × 𝑀(

(الف)

زمان پردازش (ثانیه)
DAS

شمارهي 3
)(321۷3 × ۷6

شمارهي 0
)(13۷6 × ۷6

شمارهي 1
)(3122 × ۷6

روش
پیشنهادي

نسبت زمان پردازش
(DAS/ Proposed
)method

33/31

2/26

33/31

3۷/10

2/03

3۷/10

3۷/1۹

2/2۹3

3۷/1۹

براساس تئوري محاسبه شده در رابطهي ( )40اين
نسبتها براي فانتوم  3تا سه به ترتیب برابر است با ،33/10
 33/33و  3۷/41که به مقدار تجربی به دست آمده بسیار
(ب)
شکل ( -)8نتايج بازسازي تصوير براي  ۹جفت هدف نقطهاي با
فاصلهي عرضی  0میلیمتر به شیوهي :الف) DAS؛ ب) الگوريتم
عدد موج

نزديک است .همان طور که انتظار میرفت با افزايش طول
ناحیهي تصويربرداري ،اين ضريب به مقدار کمی کاهش
يافتهاست .بايد توجه شود که زمان نشان داده شده در جدول
( )3مربوط به درونيابی خطی است و براي الگوريتمهاي
ديگر بايد محاسبههاي جديدي انجام شود.

زمان بازسازي تصوير براي  1نوع فانتوم ،با استفادهاز
روش  ،DASروش پیشنهادي و نسبت آنها در جدول ()3

 -6جمعبندي

نشان داده شدهاست .اين فانتومها که با شمارهي  3تا 1

درين تحقیق ،روشی براي بازسازي تصوير در حوزهي

مشخص شده ،به ترتیب داراي عمق ناحیه تصويربرداري برابر

فرکانس ارائه شدهاست .تصويربرداري به شیوهي چشمهي

با  40mm ،80mmو  10mmاست .اين زمانها با استفادهاز

مصنوعی بار محاسباتی بااليی دارد و استفادهاز روش بازسازي

 Core i7 2.8GHz CPUو3G RAM

تصوير نقطهبهنقطه امکان تصويربرداري زمان/واقعی را فراهم

کامپیوتري با ويژگیهاي
محاسبه شد.

نمیکند .ازين روي ،استفادهاز روشهاي حوزهي فرکانس با

زمانهاي نشان داده شده تنها مربوط به مرحلهي شکل

پردازش بلوکی ،به دلیل استفاده از تبديل فوريه دوبعدي و

دهی پرتو بوده و درآن بخشهاي ديگري چون فیلترينگ

کاهش بار محاسباتی ،به روشی استاندارد در حوزهي رادار

انطباقی ،پنجرهگذاري و يا  spotlightingلحاظ نشدهاست.

شناخته شدهاست .اين روشها هنوز در حوزهي پزشکی

براي ساخت يک تصوير کامل بايد زمان جمعآوري داده و

جايگاه محکمی ندارد .براين اساس ،به دنبال تعمیم اين

باقی مراحل پردازشی مورد استفاده را نیز به زمانهاي نشان

روشها به حوزهي پزشکی هستیم.
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 الگوريتمهاي ديگري،در پی معرفی الگوريتم عدد موج
، به عالوه.براي کنترل لوبهاي کناري و میلهاي نیز ارائه شد
 به جاي پالس سینوسی امکان افزايشchirp استفادهاز پالس
.طول پالس و پهناي باند را به طور همزمان فراهم میکند
براي حذف اثرهاي نامطلوب افزايش طول پالس بر
 نتايج.رزولوشن جانبی نیز از فیلترينگ انطباقی استفاده شد
 باعث بهبود کنتراستchirp نشان داد که استفادهاز پالس
 با استفاداز الگوريتم عدد موج براي، همچنین.تصوير میشود
 برابر کاهش02  زمان محاسبات به نسبت،شکل دهی پرتو
.يافت
 روش،براي کنترل لوبهاي میلهاي و کناري
 استفادهاز سیگنال. و چندين نوع پنجره ارائه شدspotlighting
 از يک طرف با افزايش پهناي باند و طول سیگنالchirp
 امّا بايد توجه شود که،باعث بهبود کنتراست تصوير میشود
 شرط،به دلیل گستردگی طیف فرکانسی درين سیگنال
نمونهبرداري مکانی براي تمام فرکانسها رعايت نشده و براي
spotlighting

 استفادهاز الگوريتم،حذف اثرهاي نامطلوب آن
.الزامی است

بايد اين نکته را نیز مورد توجه قرار داد که بازسازي
تصوير در حوزهي فرکانس امکان استفاده از فیلترهاي اين
حوزه را براي رفع مشکل نمونهبرداري مکانی (روش
) و افزايش پهناي باند و فرکانس مرکزي بدونspotlighting
.نیاز به کاهش فواصل بین المانها فراهم میکند
در آينده به دنبال تعمیم اين روش به روزنهي ترکیبی
مالتیاستاتیک و نیز معرفی پنجرههاي جديدي براي کاهش
 درصورت، عالوهبر اين.سطح لوبهاي کناري خواهیم بود
امکان به دنبال استفادهاز روشهاي بلوکی ديگري مانند
 هستیم تا با حذف مرحلهي درونيابی زمانchirp scaling
 يادآوري میشود.بازسازي تصوير را بیشاز اين بهبود دهیم
که روش نامبرده به دلیل استفادهاز تقريبهاي بیشتر نسبت
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.محیط و شرايط تصويربرداري رادار قابل قبول است

3333  پاییز،3  شماره،8  دوره،مجله مهندسی پزشکی زیستی
[24] J. Kortbek, “Synthetic aperture sequential
beamforming and other beamforming techniques
in ultrasound imaging” Ph.D. dissertation,
Technical University of Denmark, Denmark, 2007.
[25] D. Dendal and J. L. Marchand, “Ω-K techniques
advantages and weaker aspects” In Proc IEEE Int.
Geosci Remote Sens Symp 1, 366–368, 1992.
[26] R. Bamler, “A comparison of range-Doppler and
wave number domain SAR focusing algorithms”
IEEE Trans Geosci Remote Sensing 30, 706–713,
1992.
[27] M. Soumekh, “Fourier array imaging” Prentice
Hall, Englewood cliffs, NJ, 1994.
[28] D. W. Hawkins, “Synthetic Aperture Imaging
Algorithms: with application to wide bandwidth
sonar,” Ph.D. dissertation, University of
Canterbury, Christchurch, New Zealand, October
1996.
[29] V. T. Vu, “Ultrawideband-Ultrawidebeam
Synthetic Aperture Radar Signal Processing and
Applications.” Ph.D dissertation, School of
Engineering Blekinge Institute of Technology,
Karlskrona, Sweden, 2011.
[30] A. Moreira. “Supressing the azimuth ambiguities
in synthetic aperture radar images” IEEE
Transactions on Geoscience and Remote Sensing
31, 885–895, 1993.

© Copyright 2015 ISBME, http://www.ijbme.org

133
[17] E. C. Zaugg, D. G. Long, “Generalized FrequencyDomain SAR Processing” IEEE Trans Geosci
Remote Sensing 47, 3761-377, 2009.
[18] L. J. Busse, “Three-dimensional imaging using a
frequency domain synthetic aperture focusing
technique” IEEE Trans Ultrason Ferroelec Freq
Contr 39, 174–179, 1992.
[19] F. Gran J. A. Jensen, “Frequency Division
Transmission Imaging and Synthetic Aperture
Reconstruction” IEEE Trans Ultrason Ferroelec
Freq Contr 53, 900-911, 2006.
[20] J. Y. Lu, J. Cheng, J. Wang, “High frame rate
imaging system for limited diffraction array beam
imaging with square-wave aperture weightings”
IEEE Trans Ultrason Ferroelec Freq Contr 53,
1796-1812, 2006.
[21] D. Garcia, L. L. Tarnec, S. Muth, E. Montagnon, J.
Porée, G. Cloutier, “Stolt’s f-k Migration for Plane
Wave Ultrasound Imaging” IEEE Trans Ultrason
Ferroelec Freq Contr 60, 1853-1867, 2013.
[22] S. I. Nikolov, “Synthetic aperture tissue and flow
ultrasound imaging” Ph.D. dissertation, Technical
University of Denmark, Denmark, 2001.
[23] K. Løkke Gammelmark, “Improving the Image
Quality of Synthetic Transmit Aperture Ultrasound
Images” Ph.D. dissertation, Technical University
of Denmark, Denmark, 2004.

