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Abstract
A novel computerized tomographic (CT) imaging structure based on the theory of compressed sensing
(CS) is proposed. The main goal is to mitigate the CT imaging time and thus x-ray radiation dosage
without compromising the image quality. In this study, we propose to use a novel dictionary in
compressed sensing algorithm. Our dictionary is an optimal combination of Wavelet Transform (WT),
Discrete Cosine Transform (DCT), and Total Variation (TV) transform. We utilize three quality
assessment metrics including mean square error (MSE), peak signal to noise ratio (PSNR) and
structural similarity (SSIM) indices to quantitatively evaluate the reconstructed images. The results
show that the proposed method can generate high quality images with less artifacts while preserving
edges when fewer number of view angles are used for reconstruction in a CT imaging system. This is in
comparison with those results obtained from other reconstruction algorithms in view of the
reconstructed image quality.
Key words: Computerized Tomography, Compressed Sensing, Total Variation, Wavelet Transform, Cosine
Transform.
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چکیده
کامپیوتری(CT)1

در این مقاله ،الگوریتمی جدید برمبنای حسگری فشرده برای بازسازی تصویر در سیستم تصویربرداری مقطعنگاری
ارائه شده است .هدف اصلی ،کاهش زمان اسکن در تصویربرداری  CTو بنابراین دوز اشعة تابشی ،بدون کاهش کیفیت تصویر است .برای
بهبود کیفیت تصویر بازسازی شده توسط تعداد نمونههای کم دریافتی ،تابع هزینة جدیدی شامل ترکیب بهینهای از ضرایب تبدیل
موجک و ضرایب تبدیل کسینوسی و واریانس مجموع ،1ارائه شده است .کیفیت تصاویر بهدستآمده با تصاویر حاصل از تکنیکهای
پیشین حسگری فشرده ،براساس معیارهای متوسط مربعات خطا ( ،)MSEبیشینه نسبت سیگنال به نویز ) (PSNRو تشابه ساختار
( ،)SSIMبهصورت کمی مقایسه شده است .نتایج ،نشاندهندة آن است که روش پیشنهادی قادر به تولید تصاویر با کیفیت باالتر و حفظ
بهتر لبه ،در عین کاهش مصنوعات تصویر با استفاده از تعداد زوایای دید محدود ،است .این نتایج ،بهبود قابل مالحظهای نسبت به نتایج
الگوریتمهای فشردهسازی پیشین از دیدگاه کیفیت تصویر بازسازیشده دارند.
کلیدواژهها :توموگرافی کامپیوتری ،حسگری فشرده ،واریانس مجموع ،تبدیل موجک ،تبدیل کسینوسی.
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نمونههای مورد نیاز (کاهش دوز پرتو تابشی) را کاهش دهد
 .[13]-[4این روش در واقع با استفاده از طبیعت تُنک تصویر،
راهکاری را برای بازیابی تصویر کامل از نمونههای ناقص ارائه
میدهد.
]

 -1مقدمه
مقطع نگاری کامپیوتری یا توموگرافی کامپیوتری 1و بهاصطالح
سیتیاسکن ،کاربرد تحقیقاتی و درمانی فراوانی در علوم
تشخیصی در فیزیکپزشکی دارد.
در این روش ،پس از نمونهبرداری مقطعی از بدن بیمار یا شیء
موردنظر ،تصویر سهبعدی با استفاده از نمونههای موجود
بازسازی میشود .کشف اشعة  xتوسط رونتگن 1در سال ،1681
نقطة شروعی برای تصویربرداری به روش توموگرافی کامپیوتری
بود .در سال  ،1821رونتگن توانست اولین جایزة نوبل فیزیک
را بهدلیل این کشف بزرگ کسب کند .این اختراع را میتوان
نقطة آغاز دوران تصویربرداری پزشکی دانست .نمونههای اولیة
بررسی سیتیاسکن مربوط به کارهای رادون )1811(4بود.
ایشان اثبات کرد که با داشتن تعداد نامحدودی از
پروجکشنهای سطح یک جسم ،امکان بازسازی کامل آن وجود
دارد [ .]1در سال  ،1832برای اولینبار از این قانون در
کاربردهای پزشکی استفاده شد و درنهایت ،اولین دستگاه
سیتیاسکن در سال  1811توسط هونزفیلد 3ساخته شد [.]1
پس از آن ،دستگاههای سیتیاسکن در جنبههای زیادی،
ازجمله دریافت و پردازش اطالعات و بازسازی تصویر ،بهبود
یافتند.

عمده روشهای ارائهشده برای بازسازی تصویر با نمونههای
ناقص یا فشرده ،براساس عملگرهای تنکساز معروف نظیر
واریانس مجموع ،(TV) 1تبدیل موجک )WT( 3و تبدیل
کسینوسی گسسته )DCT( 1میباشند ] .[13]-[1هریک از این
عملگرها ،کاربرد خاص خود را داشته و با توجه به نوع سیستم
تصویربرداری ،استفاده از هریک مزایا و معایب خاص خود را
دارد .در بخش  ،3هریک از این عملگرها بهصورت جامع و با
جزئیات کامل بررسی شده است .با توجه به مزایا و معایب
موجود در هریک از این عملگرها ،بهطور قطع میتوان با ترکیب
بهینة آنها ،الگوریتمی ارائه داد که با استفاده از مزایای هر
عملگر ،نقصهای موجود در عملگرهای دیگر را بهبود دهد.
در این مقاله ،براساس ترکیب بهینة عملگرهای تبدیل موجک،
تبدیل کسینوسی گسسته و واریانس مجموع ،یک دیکشنری
تنک سازی جدید در الگوریتم حسگری فشرده ارائه شده است.
به این ترتیب با اعمال عملگر تنکسازی بهینه در تابع هزینة
مورد استفاده در روند بهینهسازی ،در عین حذف مصنوعات و
نویز در تصویر بازسازی شده ،لبههای تصویر نیز تا حد خوبی
حفظ میشوند .نتایج بررسی و مقایسه براساس معیارهای کمی
ارزیابی کیفیت تصویر ،شامل  PSNR ،MSEو ،SSIM
نشاندهندة برتری الگوریتم پیشهادی بر روشهای پیشین
توموگرافی کامپیوتری براساس حسگری فشرده میباشد.

اگرچه توموگرافی کامپیوتری مزیتهای بیشماری دارد؛ اما
بهدلیل استفاده از اشعه ایکس ،استفاده از آن در زمان طوالنی،
احتمال ابتال به سرطان را افزایش میدهد .این مسئله ،یکی از
دغدغههای اصلی علم پزشکی در عصر حاضر است؛ چرا که
توموگرافی کامپیوتری ،روشی بهنسبت ارزان و سریع برای
بازسازی تصاویر است .بههمین دلیل در سالهای اخیر،
روشهای زیادی برای کاهش تعداد نمونههای دریافتی و
درنتیجه کاهش میزان دوز اشعة ایکس تابشی مطالعه و بررسی
شدهاند ،بهطوریکه ضمن کاهش دوز ،کیفیت تصویر
بازسازیشده تخریب نشود .معروفترین روش استفادهشده برای
رسیدن به این هدف ،تکنیک حسگری فشرده است .حسگری
فشرده ،علمی نوظهور در زمینة بازسازی سیگنالها و تصاویر
دیجیتال است .این روش ،با همزمانسازی دو فرآیند
نمونهبرداری و فشردهسازی ،سعی میکند تا در کاهش تعداد

ساختار مقاله به این صورت است :در بخش دوم ،مفهوم و ساختار
تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری ،روش ثبت و بازسازی
دادهها بهطور مختصر تشریح شده است؛ روش کلی توموگرافی
کامپیوتری براساس حسگری فشرده در بخش سوم مرور شده
است و اشکاالت و نقایص آن بیان شده است؛ در بخش چهارم،
الگوریتم توموگرافی کامپیوتری پیشنهادی براساس حسگری
فشرده و عملگر ترکیبی پیشنهادی معرفی میشود؛ در بخش ،1
الگوریتم معرفیشده روی دادههای شبیهسازی شده ،پیادهسازی
شده و کارایی آن براساس معیارهای کمی ،با روشهای پیشین
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مقایسه میشود؛ و درنهایت ،بخش  3به نتیجهگیری و
جمعبندی اختصاص دارد.

 -2نحوة دریافت و بازسازی تصویر درساختار
توموگرافی کامپیوتری
توموگرافی کامپیوتری ،یک روش تصویربرداری است که تصاویر
را با توجه به میزان تضعیف اشعة ایکس عبوری از شیء موردنظر
بازسازی میکند .در ساختار دستگاه سیتیاسکن ،منبع اشعة
ایکس ،پرتوهای ایکس را بهگونهای که از باریکهای از شیء
موردنظر عبور کند ،بهصورت مقطعی (صفحهای) به شیء
میتاباند .سپس شدت اشعة ایکس خروجی توسط آشکارساز
واقع در سمت دیگر شیء ،اندازهگیری میشود .در ادامه با توجه
به وابستگی شدت خروجی به میزان تضعیف داخل شیء ،تصویر
بازسازی میشود .به هریک از این اندازهگیریها ،که در یک
زاویة معین انجام میشود ،پروجکشن 1میگویند .دریافت و ثبت
پروجکشن ،در زوایای مختلفی تکرار میشود .عمل بازسازی
تصویر با استفاده از اطالعات پروجکشن را بازسازی به روش
توموگرافی کامپیوتری مینامند .دستگاههای توموگرافی
کامپیوتری مورد استفادة امروزی ،شامل حلقة  432درجهای
ثابت از آشکارسازها میباشند (شکل  .)1هندسة دریافت تصاویر
پروجکشن نیز معموالً بهصورت بادبزنی است .بازسازی سهبعدی
نیز برمبنای مجموعهای از بازسازیهای دوبعدی در راستای
صفحات عمقی مختلف انجام میشود.

 -1-2دریافت اطالعات
علم توموگرافی کامپیوتری ،بر این واقعیت استوار است که اشعة
ایکس عبوری از شیء بهدلیل دو پدیدة جذب و پراکندگی
پرتوها ،ضعیف میشود؛ به همین دلیل پس از عبور اشعة ایکس
از شیء و دریافت آن توسط آشکارساز ،مقداری از شدت آن
کاسته میشود .المان نشان داده شده در شکل (1الف) را درنظر
بگیرید .اگر فرض کنیم که تعداد فوتونهای تکرنگ واردشده
به جسم برابر با  𝑁0باشد ،تعداد فوتونهای عبوری از آن تنها
 N0 − dNخواهد بود؛ یعنی  dNعدد از فوتونها دچار پراکندگی
و جذب خواهند شد .تعداد  N0 − dNفوتون عبوری ،دچار جذب
یا پراکندگی نشده و به حرکت مستقیم خود ادامه خواهند داد.
با فرض انرژی یکسان برای تمامی فوتونها ،میتوان تعداد
فوتونهای عبوری برحسب مسافت را با رابطة زیر نشان داد:
()1

N0 (x) = N0 e−μx

بهطوریکه 𝑥 مسافت طیشده و  μضریب میرایی است که
بهصورت تعداد فوتونهای جذب یا پراکندهشده در واحد مسافت
تعریف میشود .هنگامی که عرض پرتو به اندازة کافی کوچک
باشد ،میتوان آن را تکبعدی درنظر گرفت .اگر مطابق شکل
(1ب) ،تعداد کل فوتونهای ورودی و خروجی را بهترتیب با Nin
و  Noutنمایش دهیم ،خواهیم داشت:
()2

N𝑜𝑢𝑡 = Nin e−∫ μ(x,y)ds

با استفاده از رابطة خط  ،ABکه در شکل(1ب) نشان داده شده
است ،میتوان تابع زیر انتگرال را با𝜇(𝑥, 𝑦)𝛿(𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃 +
)𝑡  𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃 −جایگزین کرد .با گرفتن لگاریتم طبیعی از دو
طرف عبارت ،خواهیم داشت:
()3
شکل ( -)1نحوة اسکن در ساختار توموگرافی کامپیوتری

در ادامه ،روند ثبت و دریافت اطالعات تصویر در ساختار
توموگرافی کامپیوتری بهاختصار مرور شده و سپس مشکالت
موجود در این روش بررسی میشود.

𝑛𝑖𝑁
( ln
∫=)
𝜃𝑠𝑜𝑐𝑥(𝛿)𝑦 𝜇(𝑥,
𝑡𝑢𝑜𝑁
𝐵𝐴𝑦𝑎𝑟
𝑦𝑑𝑥𝑑)𝑡 + 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃 −

انتگرال باال ،اطالعات پروجکشن موجود در مسیر پرتو را نشان
میدهد ،که آن را با )𝑡( 𝜃𝑃 نمایش میدهیم و تابعی از زاویة 𝜃
و مسافت  tاست؛ بنابراین با اندازهگیری و ثبت پروجکشنها در
زوایای متفاوت ،امکان بازیابی تابع )𝑦  𝜇(𝑥,وجود خواهد داشت.

1

Projection
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(الف)

(ب)
شکل ( -)2نحوة دریافت اطالعات :الف -یک المان از شیء
ب -حالت کلی.

 -2-2بازسازی تصویر
اندازهگیریهای انجامشده توسط دستگاه  ،CTبهصورت
اطالعات پروجکشن ارائه میشود .الگوریتم بازسازی تصویر،
اطالعات موجود در پروجکشنها را دریافت و با تخمین تابع
چگالی میرایی )𝑦 ( u(𝑥,ضرایب میرایی در مختصات )𝑦 ،)(𝑥,
اقدام به بازسازی تصویر میکند .تفاوت در ضرایب میرایی در
نقاط مختلف ،امکان تشخیص شکل شیء موردنظر و بازسازی
تصویر آن را فراهم میکند.
یکی از محبوبترین روشهای بازسازی تصویر که امروزه در CT
استفاده میشود ،الگوریتم بازتابی فیلترشده (FBP)1است .این
الگوریتم برای اولینبار توسط بریسول و ریدل [ ]4ارائه شد و
بعدها بهصورت بازتابی کانوالوی (CBP) 1توسعه یافت .از این
الگوریتم در دستگاههای سیتیاسکن امروزی استفاده میشود.
هر تصویر پروجکشن ،حاوی اطالعات مربوط به میزان میرائی
اشعة ایکس در مسیر عبوریاش است .در روش بازتابی، (BP) 4
این اطالعات در همان خط سیری که اشعه ایکس حرکت کرده،
از انتها به ابتدا توزیع شده و به هر نقطه به اندازة میزان میرائی
1

)Filtered Back Projection (FBP
)Convolution Back Projection (CBP
4
)Back Projection (BP
1

در آن نقطه ،اندازهای نسبت داده میشود .این عمل برای تمام
جهتهای پروجکشن ،تکرار میشود ،تا هر عنصر (نقطه یا
پیکسل) متناسب با میزان تقاطع خطوط پروجکشن و میزان
میرائی هر خط سیر در آن نقطه ،اندازهاش بهطور دقیق مشخص
شود .به این ترتیب ،بازسازی انجام میشود .به هریک از این
عناصر در حالت پیوسته ،نقطه 3و در حالت گسسته ،پیکسل1
گفته میشود .در عمل فرض میشود که شیء موردنظر از عناصر
گسسته (پیکسل) تشکیل شده است .میزان تأثیر هریک از
پیکسلهای مجزا در اطالعات پروجکشن ،به صورتهای
متفاوتی مدل میشود [.]3
در صورتی که برای بازسازی تنها از الگوریتم  BPاستفاده شود،
نتایج حاصل از بازسازی ،تار و مبهم خواهند بود؛ به همین
منظور ،از فیلترهایی برای تصحیح اطالعات و بازسازی دقیقتر
استفاده میشود .اعمال فیلترینگ و  ،BPهردو محاسباتی خطی
بوده و پیچیدگی محاسباتی ناچیزی دارند؛ با این وجود،
فیلترینگ یکبعدی بسیار سادهتر از نوع دوبعدی آن است و به
همین دلیل ،عمل فیلترینگ قبل از  BPروی اطالعات
پروجکشن اجرا میشود .این روش ،به الگوریتم بازتابی فیلترشده
) (FBPمعروف است ] .[16
استفاده از روشهای بازسازی جبری ،راهکار دیگری برای
بازسازی تصاویر توموگرافی کامپیوتری است ] .[11]-[11این
روشها ،مبتنیبر تکرار بوده و برای مدلهای تصویر پیچیده
بهکار رفتهاند و بهتازگی در دستگاههای توموگرافی کامپیوتری
استفاده شدهاند [ .]12امروزه الگوریتمهای مبتنیبر تکرار،
بهدلیل بهبود امکانات سختافزاری کامپیوترها و توسعة مؤثر
روشهای بازسازی ،استفادة وسیعی در کاربردهای عملی پیدا
کردهاند ] [3و ].[18

 -3-2مشکالت تصویربرداری براساس توموگرافی
کامپیوتری
همانطورکه پیش از این اشاره شد ،ساختار کلی دستگاه
توموگرافی کامپیوتری ،برمبنای عبور اشعة 𝑥 از بدن بیمار،
دریافت اشعة عبوری توسط حسگرها و پردازش اطالعات
دریافتشده برای بازسازی تصویر است .این در حالی است که
اشعة ایکس بهدلیل خاصیت یونیزهکنندگی ،موجب
آسیبرسانی به سلولهای بدن شده و با افزایش زمان تابش
3

Point
1
Pixel
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اشعة ایکس به بدن بیمار ،سلولهای بدن ،یونیزه شده و احتمال
ابتال به سرطان در افراد تحت تابش افزایش مییابد .اگرچه
میزان این احتمال با انجام یک فرایند نمونهبرداری تحت تابش
اشعة ایکس ،پایین است؛ اما با افزایش تعداد آزمایشها و
درنتیجه مقدار دوز اشعه ایکس عبوری از بدن بیمار ،این احتمال
بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
بهطور کلی ،راهکارهای مشخصشده برای کاهش میزان تابش
اشعة ایکس در فرایند نمونهبرداری به  4دستة کلی تقسیم
میشوند:
 .1تنظیم ولتااژ تیوب :کاهش ولتاژ تیوب باع کاهش انرژی
متوساااط فوتونهای تابیده شاااده به بدن بیمار می گردد
[.]12
 .1افزایش میزان حرکت تخت بیمار بهازای هر گردش تیوب،
که بهاصااطالح پین نامیده می شااود .اگر سااایر پارامترها
ثاابات بااشاااند ،افزایش پین ،انرژی تابشااای را در حجم
بیشتری از بیمار توزیع میکند؛ بنابراین دوز انرژی اعمالی
به بیمار کاهش خواهد یافت.
 .4زمان و تعداد اشاعههای تابشاای :کاهش زمان تابش اشعة
ایکس بر بادن بیمار ،باع کاهش قابلمالحظة میزان دوز
مؤثر دریافتی میشود؛ درنتیجه احتمال ابتال به سرطان را
باه میزان قاابالتوجهی کاهش میدهد .این امر با کاهش
تعاداد نمونهها و کاهش تعداد اشاااعههای اعمالی به بدن
بیمار ،امکانپذیر خواهد بود.
در حالت کلی ،کنترل میزان دوز اعمالی با استفاده از دو روش
اول ،به نوع دستگاه و ساختار فیزیکی بدن بیمار وابسته است.
بنابراین در صورت پیشگیری با این روشها ،لزوماً نتیجه
موردنظر دریافت نمیشود و ممکن است نتایج بسته به اینکه از
چه دستگاهی استفاده میشود یا اینکه بدن بیمار موردنظر چه
شرایطی دارد ،متفاوت باشد .در حال حاضر بهترین راه برای
کاهش دوز اشعة ایکس اعمالی ،استفاده از تعداد نمونههای کمتر
برای بازسازی و کاهش مدت زمان نمونهبرداری است .هرچند
بازسازی با تعداد نمونههای کمتر با استفاده از روشهای مرسوم
مانند  ،FBPتقریباً غیرممکن است؛ اما روشهای بررسیشده در
سالهای اخیر ،بازسازی با استفاده از نمونههای کمتر را براساس
حسگری فشرده امکانپذیر میکند ] . [12]-[4با این وجود،
متأسفانه در این روشها کیفیت تصاویر بازسازیشده همچنان
فاصله قابلمالحظهای با تصویر حاصل از بازسازی با استفاده از

تعداد نمونههای کامل دارد .هدف این مقاله ،بهبود کیفیت
تصویر بازسازیشده در ساختار توموگرافی کامپیوتری مبتنیبر
حسگری فشرده با بهبود تابع هزینة مورد استفاده است.
در بخش بعد ،ابتدا تئوری توموگرافی کامپیوتری برمبنای
حسگری فشرده بیان میشود .در ادامه و در بخش  ،3مزایا و
معایب عملگرهای تنکساز مختلف برای استفاده در بازسازی
تصویر بر اساس نمونههای فشرده ،بررسی و تابع هزینة جدیدی
براساس مزایای مجموعی از این عملگرها ارائه خواهد شد.

 -3مروری بر ساااختارهای پیشااین توموگرافی
کامپیوتری مبتنیبر حسگری فشرده
در این بخش ،تئوری پایة حسگری فشرده استفادهشده در روش
توموگرافی کامپیوتری ،بهطور مختصر مرور میشود.
در یک مسأله بازسازی تصویر در حالت کلی ،درنهایت یک رابطة
خطی با تعداد جوابهای زیاد بهدست میآید .برای محدود
کردن پاسخهای مسأله به پاسخهای نزدیک به حالت واقعی ،باید
مسأله را براساس دانش قبلی از نوع پاسخ تنظیم کرد .فرض
کنیم که رابطة 𝑏 = 𝑢 ،Aیک راه حل تنظیم شدة 1مسأله
است که  Aماتریس اندازهگیری 𝑢 ،ماتریس مجهول و 𝑏
ماتریس معلوم حاوی دادة اندازهگیریشده باشد .با داشتن
اطالعات قبلی دربارة دادة کامل ،میتوان از تنکبودن دادهها
براساس نرم صفر ،نرم مرتبة اول و نرم مرتبة 𝑝 ،استفاده کرد.
نرم مرتبة صفر به یک مسأله با درجة سختی  ،NPنرم 𝑝 به
یک مسأله بهینهسازی غیرمحدب و نرم  1به یک مسأله
بهینهسازی محدب اما مشتقناپذیر میانجامد ] .[11در یک
دستگاه معادالت معین ،1که تعداد معادالت و تعداد مجهولها
یکسان است ،ماتریس مجهول با استفاده از رابطة 𝑏 𝑢 = A−1
محاسبه میشود .هنگامی که تعداد معادالت از تعداد مجهولها
بیشتر میشود (یک مسألة فرامعین ،)4حداقل مجذور مربعات
خطا راه حل مناسبی برای آن خواهد بود که به راه حل زیر
منجر میشود:
()3

𝑛𝑖𝑁
( ln
∫=)
𝜃𝑠𝑜𝑐𝑥(𝛿)𝑦 𝜇(𝑥,
𝑡𝑢𝑜𝑁
𝐵𝐴𝑦𝑎𝑟
𝑦𝑑𝑥𝑑)𝑡 + 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃 −
𝑏 𝑇𝐴 𝑢 = (𝐴𝑇 𝐴)−1

1

Regularized
Determined

1

Overdetermined

4
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هنگامی که تعداد مجهوالت از تعداد معادالت بیشتر است،
مسأله تنها در صورتی قابل حل خواهد بود که ماتریس مجهوالت
مسأله ،تنک باشد .در این حالت ،مسأله یک مسألة تنک خواهد
بود .چنین مسألهای بهصورت زیر قابل نمایش است:
𝑢𝐴 = 𝑏 𝑠. 𝑡.

()1

)𝑢(𝐽 min
𝑢

در این رابطه )𝑢(𝐽 تابع بهدستآمده از دانستههای قبلی است،
که استفاده از دادههای تنک را ممکن میکند .به این تابع
بهاصطالح ،عملگر تنکساز میگویند .این مسأله پس از
تنکسازی ،به یک معادلة خطی یا درجة  1تبدیل خواهد شد:
()3

 -1-4عملگر تبدیل کسینوسی گسسته
یکی از عملگرهای تنکساز مورد استفاده در فرایند نمونهبرداری
فشرده ،تبدیل کسینوسی گسسته ) (DCTاست ] .[14عملگر
تنکساز تبدیل کسینوسی در بسیاری از کاربردهای پردازش

1
2
p
min ||Au − b||2 + λ||u||p
u 2

تصویر استفاده میشود .این تبدیل ،قادر به نمایش بسیاری از

در این رابطه  λپارامتر عددی برای تنظیمسازی مسأله و
نشاندهندة نرم 𝑝 ( 𝑝𝑙) است.
در بخش بعد و با استفاده از تئوری حسگری فشرده ،مزایا و
معایب استفاده از عملگرهای تنکساز مختلف در کاهش زمان
نمونهبرداری در سیستم توموگرافی کامپیوتری را بررسی
میکنیم .درنهایت با جمعبندی این عملگرها ،به تکنیک
حسگری فشردة جدیدی دست مییابیم که تصویر خروجی را با
کیفیت بهتری با استفاده از تعداد ناقص نمونهها بهدست
میدهد.
𝑝|| ||.

 -4الگوریتم پیشاانهاادی برای بهبود کیفیات
تصاااویر در ساااختاار توموگرافی کاامپیوتری
مبتنیبر حسگری فشرده
همانطورکه پیش از این اشاره شد ،در یک سیستم توموگرافی
کامپیوتری ،تئوری حسگری فشرده با استفاده از مفهوم تنک
بودن سیگنال در یک حوزة خاص ،عمل نمونهبرداری و
فشردهسازی سیگنال را ترکیب کرده و از دریافت نمونههای
اضافی پرهیز میکند .تبدیل موجک ) ،(WTتبدیل کسینوسی
گسسته ) (DCTو واریانس مجموع ) (TVتصویر ،نمونهای از
معروفترین تبدیلهای تنکساز هستند.
اگرچه با وجود نمونهبرداری با نرخ پایین ،تئوری حسگری
فشرده نسبت به الگوریتمهای مرسوم کیفیت باالتری ارائه
میدهد؛ اما در بازسازی لبههای تصاویر (عناصر فرکانس باال) ،با
محدودیت جدی روبرو هستند .در این مقاله با معرفی تابع
Human Visual System

هزینهای با دیکشنری جدید ،به دنبال بهبود بازسازی تصویر در
لبهها و حذف مصنوعات موجود در تصویر هستیم .در ادامه ،ابتدا
هریک از عملگرهای تنکساز موجود بررسی شده و مزایا و
معایب هریک ،ذکر شده است .سپس با توجه به ویژگیهای هر
عملگر ،ترکیب بهینة پیشنهادی برای محاسبة تابع هزینه ارائه
شده است.

ویژگیهای مهم قابل ادراک تصویر با تعداد محدودی از ضرایب
است؛ به همین دلیل است که بهصورت یکی از بلوکهای اصلی
استاندارد فشردهسازی  JPEGمورد استفاده قرار گرفته است.
این تبدیل در واقع مشابه با تبدیل فوریه است ،که تنها از قسمت
حقیقی تابع پایه استفاده میکند.
تبدیل  DCTاغلب برای فشردهسازی انرژی و کاهش افزونگی
میان پیکسلهای تصویر استفاده میشود .این فشردهسازی بر
اساس این اصل انجام میشود که بخش عمدة انرژی سیگنال در
مؤلفههای فرکانس پایین حمل میشود و در مقابل ،مؤلفههای
فرکانس باال ،انرژی قابلمالحظهای ندارند .سیستم بینایی
انسان1

) (HVSحساسیت کمتری به خطاهای باند فرکانسی باال

نسبت به خطاهای باند فرکانسی پایین دارد؛ بنابراین ضرایب
فرکانس باالی تبدیل کسینوسی برای دستیابی به فشردهسازی
باال و بدون تخریب کیفیت قابل ادراک تصویر ،قابل صرفنظر
هستند.
در محاسبة تبدیل کسینوسی ،با فرض طبیعت غیرایستان
تصاویر طبیعی ،تصویر به بلوکهای کوچکی تقسیم و ضرایب
کسینوسی روی بلوکهای مجزا محاسبه میشوند .با این وجود،
بهدلیل طبیعت پیوستة تصاویر ،همبستگی میان بلوکهای
مجاور وجود دارد ،که این همبستگی و ارتباط در تبدیل
کسینوسی ،بهدلیل اعمال روی بلوکهای مجزا ،درنظرگرفته
نمیشود .این امر ،به ویژه در نرخهای فشردهسازی باال ،به افزوده

1
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شدن مصنوعات ناخواسته ،معروف به مصنوعات بلوکبندی ،به
تصویر خواهد شد.
فشردهسازی براساس ضرایب تبدیل کسینوسی ،مزایا و معایب
دیگری نیز دارد .فشردهسازی براساس ضرایب  ،DCTاز طبیعت
فرکانس پایین تصویر استفاده میکند؛ از اینرو حاصل این
فشردهسازی ،تصویری پایینگذر خواهد بود .تغییر نرخ
فشردهسازی یا نمونهبرداری فشرده در فشردهسازی براساس
ضرایب  ،DCTدرواقع به معنی تغییر پهنای باند فیلتر پایینگذر
مورد استفاده است؛ بنابراین ،در استفاده از این تبدیل در کاهش
نرخ نمونهها ،تصویر از یک فیلتر پایینگذر عبور کرده و دچار
محوشدگی میشود .این محوشدگی به از دست رفتن محتویات
فرکانس باال و بهخصوص لبههای تصویر منجر میشود؛ اما از
سوی دیگر مصنوعات ناخواستة افزودهشده به تصویر ،مانند
مصنوعات شعاعی و نواریشکل ناشی از کم بودن تعداد نمونهها
در سی ستم توموگرافی کامپیوتری ،بر اثر عبور از این فیلتر
پایینگذر ،حذف خواهند شد.

بینیازی به بلوکبندی تصویر ،مصنوعات ناخواستة کمتری به
تصویر اضافه خواهد کرد .بهعالوه ،تبدیل موجک امکان رسیدن
به نرخ فشردهسازی باالتری را در مقایسه با تبدیل کسینوسی
فراهم میآورد .تبدیل موجک چندسطحی ،قابل محاسبه برای
کل تصویر بدون نیاز به بلوکبندی تصویر است .با انتخاب
مناسب تابع موجک شامل تابع هار ،1دابچیز 1و غیره ،ویژگیها
و مؤلفههای فرکانسی مشخصی از سیگنال ،قابل استخراج یا
بهبود هستند؛ درواقع ،مفهوم تبدیل موجک تا حد زیادی با
مفهوم بانک فیلتر  4درآمیخته است .در نظریة بانک فیلتر ،طیف
فرکانسی یک سیگنال به تعدادی سیگنال باند باریک ،زیر باند،
تقسیم میشود .هر زیرباند ،بخش باریکی از کل باند فرکانسی
سیگنال اولیه را شامل میشود ،که با باندهای مجاور همپوشانی
ندارد.
براساس این تحلیل ،مشاهده میشود که خروجی تبدیل موجک،
حاصل عبور تصویر از فیلترهای میانگذری است که هریک،
بخشی از طیف فرکانسی تصویر را عبور میدهند .بنابراین در
فشردهسازی تصویر براساس ضرایب تبدیل موجک ،انتخاب
بهینهای از این ضرایب و درنتیجه باندهای فرکانسی ،که

بنابراین در استفاده از تبدیل  DCTدر سیستم توموگرافی
کامپیوتری براساس نمونهبرداری فشرده ،باید مزایا و معایب آن
را درنظر گرفت و براساس نیازهای مسأله ،این عملگر تنکساز
با وزندهی مشخص در تابع هزینه استفاده شود.

محتویات تصویر را به بهترین شکل حفظ کند ،استفاده میشود.
این بدان معناست که تبدیل موجک ،برخالف تبدیل کسینوسی،
با یک فیلتر پایینگذر ساده که پهنای باند آن تنها با تغییر نرخ
فشردهسازی تغییر میکند ،قابل مدل کردن نیست .این امر،
برتری تبدیل موجک در حفظ جزئیات تصویر را نسبت به

 -2-4عملگر موجک
تبدیل موجک ) ،(WTبهعنوان ابزاری بسیار کارآمد در تحلیل
سیگنالهای ایستان مطرح شده است؛ زیرا قادر به تعیین محل
مؤلفههای فرکانسی مختلف در حوزة مکان است ].[11]-[13
در مقایسه با توابع پایة سیسنوسی ،که در تبدیلهای فوریه و
 DCTاستفاده میشود و انرژی نامحدود دارند ،تبدیل موجک
براساس توابع موج کوچک (موجک مادر) با فرکانس متغیر ،دورة
محدود و متوسط صفر میباشد.
نکتة قابل توجه دربارة تبدیل موجک آن است که در محاسبة
این تبدیل ،برخالف تبدیل کسینوسی ،نیازی به تقسیمبندی
تصویر به بلوکهای کوچک نیست .تبدیل موجک نسبت به
تبدیل کسینوسی ،پیچیدگی محاسباتی باالتری دارد؛ اما بهدلیل
Haar
Ingrid Daubechies

1

تبدیل  DCTنشان میدهد .این مطلب از دو منظر قابل بررسی
است.
از دیدگاه مصنوعات اضافهشده به تصویر در اثر کاهش تعداد
زوایای دریافتی در ساختار توموگرافی کامپیوتری براساس
حسگری فشرده ،همانطورکه پیش از این گفته شد ،از آنجاکه
تبدیل  DCTبهطور قطع بهصورت یک فیلتر پایینگذر عمل
میکند ،تا حد خوبی این مصنوعات را حذف خواهد کرد .اما
تبدیل موجک بهدلیل آنکه بخشهای مهمی از باند فرکانسی را،
که لزوماً همگی فرکانس پایین نیستند ،حفظ میکنند ،در این
امر موفقیت کمتری دارد؛ درنتیجه تبدیل  ،DCTنواحی
یکنواخت تصویر را با کیفیت بهتری بازیابی میکند.
Filter Bank

4

1
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حذف

توابع پایة تبدیل موجک ،توابعی محلی هستند؛ ازاینرو در

گرادیان تصویر دارد؛ بنابراین کمینه کردن آن ،باع

مناطقی از تصویر که تغییرات شدید وجود دارد ،مانند لبهها،

گستردة عناصری با گرادیان باال (عناصری مانند نویز و

فرکانسهای باال بهتر حفظ شده و نواسانات ناخواسته در لبهها

مصنوعات نواریشکل) شده و کیفیت تصویر بازسازیشده را

کمتر اتفاق میافتند .این در حالی است که در فشردهسازی

افزایش خواهد داد .نتایج حاصل از  TVنسبت به روشهای

براساس ضرایب  ،DCTبهدلیل تناوبی بودن توابع پایه ،تمام

سنتی موجود ،بسیار باکیفیتتر است.

محتویات فرکانس باال در کل تصویر با فشردهسازی حذف

قدرت الگوریتمهای مبتنی بر  ،TVامری ثابتشده است و

میشوند؛بنابراین لبهها بهدلیل از دست دادن مؤلفههای

بهدلیل اینکه این عملگر ،براساس تغییرات محلی سیگنال عمل

فرکانسباال ،دچار نوسانات ناخواسته میشوند که به نوبة خود،

می کند ،کارایی خوبی در حفظ لبههای تصویر دارد؛ با این

کیفیت تصویر را تخریب خواهد کرد.

وجود ،مصنوعات موجود در تصویر اولیه ناشی از محدودیت
تعداد زوایای دید ،کارایی  TVرا به میزان زیادی تخریب میکند

 -3-4عملگر واریانس مجموع

].[43

یکی از محبوبترین روشهایی که تاکنون در توموگرافی
کامپیوتری مطالعه شده است ،رویکرد واریانس مجموع

)(TV

مبتنی بر روشهای حسگری فشرده است ].[41]-[16
روشهای مبتنی بر  ،TVاز واریانس مجموع یا همان مجموع
گرادیان تصویر بهعنوان تبدیل تنکساز استفاده میکنند .در
حالت کلی ،میتوان روشهای مبتنی بر  TVرا بهصورت زیر
بیان کرد:
()1

)𝜇(𝐽 𝜇𝑛𝑖𝑚 𝑔𝑟𝑎 = 𝜇

بهگونهای که :
()6

𝐽(𝜇) = 𝜆 ‖𝜇‖ 𝑇𝑉 + ||𝐴𝜇 + 𝑝||22

بهطوریکه فاکتور تخفیف 𝜆 ،برای تأکید بر تنک بودن جواب
است .بررسیهای زیادی دربارة مقادیر ممکن برای این فاکتور

 -4-4عملگر تنکسازی ترکیبی پیشنهادی
همانطورکه در بخشهای قبل اشاره شد ،حسگری فشرده
براساس تبدیل موجک یا کسینوسی به محوشدگی مرزها در
تصویر بازسازیشده منجر میشود .همچنین حسگری فشرده
براساس عملگر واریانس مجموع ،به تنهایی لبهها را تقویت
میکند؛ اما به افزوده شدن مصنوعات ناخواسته به تصویر منجر
میشود .بنابراین نیاز به الگوریتمی بهینه برای بازسازی تصویر
از دادههای توموگرافی کامپیوتری با زوایای دید محدود ،بهگونه-
ای که با حفظ لبهها مصنوعات تصویر نیز حذف شود ،احساس
میشود.
در این مقاله ،براساس ترکیب بهینة عملگرهای تبدیل موجک،
تبدیل کسینوسی گسسته و واریانس مجموع ،یک دیکشنری
تنک سازی جدید در الگوریتم حسگری فشرده ارائه شده است.
الگوریتم پیشنهادی در روابط ( )11( , )11تشریح شده است:

)𝜆( انجام شده است ]. [44
در این مقاله ،برای تعریف  TVاز رابطة زیر استفاده میشود:
()8

()11

𝑥𝑑|𝜇||𝜇|| 𝑇𝑉 = ∫ |Δ

()12

رابطة باال در حالت گسسته ،بهصورت زیر خواهد بود:
()12

1
2
𝑝
𝑝||𝑥 𝑇𝑊𝜓||𝛼 min ||𝑎𝑥 − 𝑏||2 +
𝑢 2
𝑝
𝑝||𝑥 𝑇𝐶𝐷𝜓||𝛽 +
)𝑥(𝑉𝑇𝛾 +

) ) ||𝜇|| 𝑇𝑉 = ∑((Δ𝜇𝑥2 )𝑖,𝑗 + (Δ𝜇𝑦2
𝑗𝑖,
𝑗𝑖,

در رابطة باال ∆𝜇𝑥 ،و 𝑦𝜇∆ نشاندهندة گرادیان تصویر در
راستای 𝑥 و 𝑦 هستند .طبق رابطة باال TV ،رابطة مستقیمی با

|𝑥𝐷| ∫ = )𝑥(𝑉𝑇

در این رابطه 𝑥 ،نمایانگر حدس اولیه از تصویر است که براساس
الگوریتم  BPبهدست آمده است 𝜓𝑊𝑇 .و 𝑇𝐶𝐷𝜓 ،عملگرهای
تبدیل موجک و تبدیل کسینوسی گسسته هستند .پارامتر 𝐷
عملگر گرادیان و 𝛼 𝛽 ،و  γبهترتیب ضرایب وزنی عملگرهای
تبدیل موجک ،تبدیل کسینوسی گسسته و واریانس مجموع،
هستند .همانطور که بح شد ،هریک از عملگرهای ،DCT
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 WTو  TVبهترتیب مشابه یک فیلتر پایینگذر ،میانگذر و
باالگذر عمل میکنند .میتوان با ترکیب بهینة این عملگرها به
عملگری دست یافت که عالوهبر حفظ لبههای موجود در تصویر،
از ایجاد مصنوعات و اعوجاجات فرکانسپایین جلوگیری کند.
عالوهبر این مسئله ،با توجه به این امر که در روش ارائهشده،
فرآیند نمونهبرداری هینگونه وابستگی به هندسة سیستم
تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری ندارد ،میتوان از آن در
هندسههای مختلف تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری
استفاده کرد ].[11

میدهد .مجموع  G1و ( G2یعنی  )Gنشاندهندة تصویر خطا
است .اگر  fبیشتر از حد مجاز خطای قابلقبول باشد ،مقدار x
باید بهروزرسانی شود .روند بهروزرسانی با کم کردن بخشی از G
از تصویر  ،xاجراشدنی است .در الگوریتم پیشنهادی δt ،نمایانگر
این بخش میباشد که برابر با گام تکرارپذیری است .گام بزرگ،
سرعت برنامه را افزایش داده و درنتیجه ،زمان اجرای الگوریتم
را کم میکند؛ اما از سوی دیگر ،میتواند به افزایش خطا منجر
شده و حلقهای ناپایدار در روند تکرار الگوریتم ایجاد کند.
تعداد گامها براساس مصالحه میان زمان اجرا و کیفیت تصویر
نهایی بازسازیشده ،تعیین میشود .در الگوریتم حاضر ،تعداد
گامها به میزان  12گام انتخاب شده است .در بخش بعد ،نتایج
شبیهسازی برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی ارائه
خواهند شد.

 -5شبیهسازی و تحلیل

شکل ( -)3بلوک دیاگرام الگوریتم پیشنهادی.

در حالت کلی ،میتوان کل سیستم را بهصورت یک بلوک درنظر
گرفت که ورودی آن ،دادههای خام دریافتی توسط گیرندهها و
خروجی ،تصویر بازسازیشدة نهایی است .الگوریتم بازسازی
پیشنهادی ،یک روش مبتنی بر تکرار 1است .شکل  ،4مراحل
این الگوریتم را نشان میدهد .در مرحلة اول ،با استفاده از روش
بازسازی معمول براساس  ،BPیک تخمین اولیه ولی با کیفیت
پایین از تصویر اولیه ،x ،بهدست میآید .در این شکلb ،
نشاندهندة دادة خام دریافتی است .با استفاده از رابطة مستقیم
(رابطة ( ،))1دادة دریافتی توسط گیرندهها از شیء فرضی x
محاسبه می شود ،تا میزان خطای آن نسبت به دادههای واقعی
دریافتی محاسبه شود .متغیر  ، f1توان دوم این سیگنال خطا
است .میتوان با اعمال بازسازی براساس  BPیک تصویر خطا،
 ،G1از این سیگنال خطا بازسازی کرد .به همین ترتیب ،در ادامه
الگوریتم عملگر ترکیبی تنکساز پیشنهادی را بر تصویر x
اعمال میکند تا تصویر تنک بهدست آید .براساس تصویر
تنکشده ،توان دوم سیگنال خطا ،f2 ،و تصویر خطا ،تولید
میشوند؛ بنابراین ترکیب  f1و ( f2یعنی ،)fپارامتری است که
تفاوت میان تصویر واقعی و آنچه ما پیشبینی کردهایم را نشان

برای ارزیابی کارایی الگوریتم بازسازی پیشنهادی براساس
حسگری فشرده ،یک فانتوم مصنوعی Shepp-Logan
درنظرگرفته شده است .اندازة فانتوم 113*113 ،است (شکل
 .)3این فانتوم با استفاده از ساختار تنکی از گیرندهها ،تحت
تصویربرداری قرار میگیرد .برای این منظور ،با توجه به اندازة
فانتوم و شعاع استوانة تحت تصویربرداری ،به حدود
122پروجکشن از زوایای دید مختلف با گام زاویهای  1,6درجه
نیاز داریم .اما براساس تئوری حسگری فشرده و با توجه به تنک
بودن دادة تصاویر بافتهای بدن ،تنها با کمتر از  33پروجکشن
زاویهای ،از انتخاب یکنواختی (با گام  1,6درجه) از زوایای دید
مورد نیاز دریافت شده است .این داده براساس روش FBP
معمول ،الگوریتمهای حسگری فشرده پیشین ،که تنها مبتنی
بر عملگر واریانس مجموع هستند ،و نیز الگوریتم پیشنهادی
برمبنای تابع هزینة ترکیبی ،بازسازی شده است .نتایج در شکل
 1نشان داده شده است .در این شکل ،نتایج حاصل از بازسازی
 4الگوریتم ذکرشده در  4شبیهسازی با تعداد زوایای پروجکشن
 33 ،41و  116ارائه شده است .همانطور که از نتایج مشخص
است ،الگوریتم  FBPدر بازسازی تصویر با استفاده از اطالعات
ناقص (زوایای پروجکشن محدود) با مشکل مواجه بوده و
مصنوعات بسیار زیادی تولید میکند .با افزودن عملگر تنکساز
واریانس مجموع ،بخش زیادی از مصنوعات افزوده شده به تصویر
حاصل از  ،FBPحذف میشود؛ اما در عین حال باز هم

1

Iterative
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پسزمینة تصویر بهخوبی بازسازی نشده و در بافتهای
یکنواخت ،با مشکل اعوجاج مواجه هستیم.
درنهایت ،الگوریتم پیشنهادی ،مصنوعات اضافة تصویر را بهطور
مؤثری حذف کرده است و لبهها را تا حد خوبی واضحتر کرده
است؛ در عین اینکه بهدلیل افزوده شدن عملگر DCT

111

براساس تعداد زوایای دید مورد استفاده ،در شکلهای  3تا 6
نشان داده شده است .شکل  ،3نمودار تغییرات  MSEبرحسب
تعداد زوایای پروجشکن را نشان میدهد .همانطورکه مشاهده
میشود ،الگوریتم پیشنهادی ،متوسط مربعات خطای کمتری
نسبت به دو الگوریتم دیگر داشته و درنتیجه ،تصویر بهتری ارائه
خواهد داد .همچنین مشاهده میشود که با افزایش تعداد زوایای
پروجکشن ،خطا در هر سه الگوریتم کاهش مییابد.

شکل ( -)4فانتوم درنظرگرفته شده بهعنوان ورودی.

 ،DWTاطالعات اساسی تصویر تا حد خوبی حفظ شده و
یکنواختی بافتها بهخوبی بازسازی شده است .همانطور که
مشخص است ،با  33زاویة پروجکشن ،نتیجة حاصل از الگوریتم
پیشنهادی ،بهتر از الگوریتمهای  TVو  FBPبا  116زاویة
پروجکشن است.
برای مقایسه کمی نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی و
روشهای پیشین ،تصاویر بهدستآمده با استفاده از  4معیار
متوسط خطای مربعات ( ،)MSEبیشینه سیگنال به نویز
) (PSNRو تشابه ساختار ) ،(SSIMبا یکدیگر مقایسه
شدهاند .با فرض اینکه 𝑔𝑟𝑜𝑥 سیگنال اصلی و 𝑐𝑒𝑟𝑥 سیگنال
بازسازیشده است ،معادالت مربوط به این پارامترها بهصورت
زیر بیان میشود:
𝑚−1 𝑛−1

1
= )𝑥(𝐸𝑆𝑀
)𝑗 ∑ ∑[𝑥𝑜 (𝑖,
𝑛𝑚

()13

𝑖=0 𝑗=0

− 𝑥𝑟𝑒𝑐 (𝑖, 𝑗)]2

𝑀𝐴𝑋(𝑥)2
( 𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10. log10
)
)𝑥(𝐸𝑆𝑀

()11
()11

) (2𝑚1 𝑚2 + 𝑐1)(2𝜎12 + 𝑐2
) (𝑚12 + 𝑚22 + 𝑐1 )(𝜎12 + 𝜎22 + 𝑐2

بهگونهای که  𝑚1و

𝑚2

شکل ( -)5مقایسة نتایج حاصل از سه الگوریتم  TV ،FBPو
الگوریتم پیشنهادی در تعداد زوایای پروجکشن مختلف.

شکل ( -)6نمودار تغییرات  MSEبرحسب تعداد زوایای
پروجکشن.

شکل  ،1نمودار تغییرات  PSNRنسبت به تغییرات زوایای
پروجکشن را نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده
میشود ،بیشینة سیگنال به نویز در الگوریتم پیشنهادی،
اختالف فاحشی با مقدار این پارامتر در سایر الگوریتمها دارد؛
بنابراین تصویر بازسازیشده کیفیت بهتری خواهد داشت.

= 𝑀𝐼𝑆𝑆

بهترتیب متوسط تصاویر اصلی و

بازسازیشده و  𝜎1و  𝜎2واریانس آنها میباشند .الزم به ذکر
است که برای معیار  ،SSIMخروجی عددی بین  2و  1است و
هر چه به عدد  1نزدیکتر باشد ،تشابه ساختاری تصویر اصلی و
تصویر بازسازیشده بیشتر خواهد بود .نمودارهای حاصل

شکل ( -)7نمودار تغییرات  PSNRبرحسب تعداد زوایای
پروجکشن.
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شکل  ،6نمودار تغییرات  SSIMنسبت به تغییرات تعداد زوایای
پروجکشن را نشان میدهد .در این شکل مشاهده میشود که
 SSIMمربوط به الگوریتم پیشنهادی بیشتر است؛ یعنی تصاویر
حاصل از این الگوریتم ،عملکرد بهتری در بازسازی یکنواخت و
مناسب بافتها و لبهها دارد.

بدون تخریب قابل توجه کیفیت تصویر ،به میزان قابل
مالحظهای کاهش یافته است.

نام الگوریتم
زمان اجرا ()s

جدول ()1
TV
FBP

13/1

11/12

Proposed
Method
111/41

 -6نتیجه

شکل ( -)8نمودار تغییرات  SSIMبرحسب تعداد زوایای
پروجکشن.

برای محاسبه تصویر ایدهآل (تصویر با کیفیت باال) و  MSEدر
این رابطه ،نتایج روش حسگری فشرده براساس تبدیل موجک،
 ،WTدر بیشینه تعداد زوایای دید ممکن ،یعنی  322زاویه دید،
بهعنوان تصویر با کیفیت مرجع استفاده شده است .براساس این
تحلیل کمی ،میتوان نتیجه گرفت که روش پیشنهادی با تعداد
زاویة دید کم ،بسیار بهتر از الگوریتمهای موجود عمل میکند.
جدول  ،1زمان پیادهسازی الگوریتمهای مختلف شامل الگوریتم
 CTمعمول براساس  TVو الگوریتم  CSپیشنهادی براساس
تابع هزینة ترکیبی را با یکدیگر مقایسه میکند .براساس این
جدول مشخص است که الگوریتم پیشنهادی از لحاظ حجم
محاسبات ،پیچیدهتر از دو الگوریتم دیگر است .این مسئله،
بهطور کامل قابل حل بوده و می توان آن را با پیادهسازی
سختافزاری بهینه ،بهبود بخشید .باید درنظر گرفت که در
بازسازی تصاویر توموگرافی کامپیوتری ،کاهش نویز مسئلهای
بسیار جدیتر از زمان اجراست؛ زیرا زمان اجرای برنامه ،مدت
زمانی است که بیمار تحت تابش اشعه ایکس نمیباشد و
درنتیجه افزایش چند ثانیهای آن مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛
ولی تعداد نمونهها ،رابطة مستقیم با زمان تابش اشعة ایکس و
دوز دریافتی آن دارد .درواقع در تصویربرداری به روش
توموگرافی کامپیوتری ،دو فاصلة زمانی وجود دارد ،که یکی
فاصلة زمانی است که بیمار تحت تابش است و باید تا حد امکان
کاهش یابد .دیگری زمان بازسازی تصویر است که در این مدت،
بیمار تحت تابش نبوده و تنها عمل بازسازی انجام میشود؛
بنابراین طوالنی بودن آن ،خطری برای سالمتی بیمار ندارد .در
روش پیشنهادی ،زمان اول که اثر مستقیم بر سالمت بیمار دارد،

در این مقاله ،با استفاده از ترکیب عملگرهای تنکساز موجود
برای بازسازی تصاویر توموگرافی کامپیوتری با استفاده از نظریة
حسگری فشرده ،تابع هزینة بهینه ارائه شد .نتایج شبیهسازی
نشان میدهند که الگوریتم پیشنهادی قادر به تولید تصاویر با
کیفیت بهتر ،مصنوعات اضافهشدة کمتر ،در عین حفظ بهتر
لبههای تصویر در صورت دریافت تعداد محدود زاویة دید،
میباشد .عالوهبر این مسئله ،بهدلیل تغییر نکردن در فرآیند
نمونهبرداری ،این الگوریتم وابسته به هندسة دستگاه  CTنبوده
و میتوان بهراحتی آن را بر هندسههای پرتو بادبزنی و پرتو
مخروطی اعمال کرد.
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