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Abstract
The method of multi-beam beamforming is a low-computational adaptive beamforming method in
which, instead of calculating the covariance matrix and inverting it for each point of the image, only one
matrix is calculated for all points on the same radial distance. Then, to reduce the complexity of the
inverse matrix calculation, the problem is solved in the beamspace domain. We introduce a new twostage method to reduce the complexity of the minimum variance (MV) beamforming method, which
outperforms the beamspace method in computational burden aspect in multi-beam method. In the first
step, instead of using the signals of all array elements in calculating the covariance matrix, the signals
of a decimated one are chosen such that the resulting covariance matrix contains all the correlation
information of the signals. In the second stage, the weights of all elements of the array are determined
by a proper interpolation method from the weights of the decimated array. According to the simulation
results of point targets and cyst phantom, the new method has a performance similar to that of the
beamspace multi-beam method in terms of resolution, contrast, and robustness against the errors with
at least 3 times lower computational burden.
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چکیده
روش شکلدهی پرتو چندپرتویی ،یک روش پیادهسازی شکلدهی پرتو کمترین واریانس ،با پیچیدگی محاسباتی اندک است که در آن،
به جای محاسبهی ماتریس کوواریانس برای هر یک از نقاط تصویر و معکوس کردن آن ،تنها یک ماتریس برای تمام نقاط واقع در فاصلهی
شعاعی یکسان از مرکز آرایه ،محاسبه میشود .سپس برای کاهش بیشتر پیچیدگی ،مسالهی شکلدهی در فضای پرتو حل میشود .در
این مقاله ،یک روش دومرحلهای جدید برای کاهش پیچیدگی شکلدهی پرتو کمترین واریانس ،معرفی شده است که مخصوصا در حالت
چندپرتویی ،نسبت به روش فضای پرتو ،دارای پیچیدگی محاسباتی کمتری میباشد .در مرحلهی اول این روش ،به جای استفاده از
سیگنالهای تمام عناصر آرایه در محاسبهی ماتریس کوواریانس ،سیگنالهای بخشی از عناصر آرایه انتخاب میشود ،به گونهای که
ماتریس کوواریانس حاصل ،تمام اطالعات همبستگی سیگنالها را در بر گیرد .در مرحلهی دوم ،وزنهای تمام عناصر آرایه ،از طریق یک
روش درونیابی وفقی تعیین میشود ،به گونهای که ضمن حفظ ویژگی رزولوشن خوب ،کنتراست تصویر نیز بهبود یابد .شبیهسازیها
نشان میدهند که در حالت چندپرتویی ،روش جدید از نظر رزولوشن ،کنتراست و مقاوم بودن در مقابل خطاها ،عملکردی مشابه با روش
شکلدهی در فضای پرتو دارد ،در حالی که نسبت به آن روش ،بار محاسباتی را تا بیش از  9برابر ،کاهش میدهد.
کلیدواژهها :تصویربرداری اولتراسوند ،شکلدهی پرتو ،چندپرتویی ،آرایهی النهای
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 -1مقدمه
تصویربرداری اولتراسوند پزشکی ،به دلیل هزینهی کم ،ایجاد
پرتوهای غیریونساز و غیرتهاجمی بودن ،به عنوان یک ابزار
تشخیصی مهم و پرکاربرد در پزشکی مطرح است [ .]1مطالعه
و تحقیق در زمینهی افزایش قابلیت و بهبود کارایی سیستمهای
تصویربرداری اولتراسوند ،همواره مورد توجه محققان بسیاری
بوده است .در این راستا ،بهبود عملکرد شکلدهندهی پرتو ،به
عنوان بخشی اساسی در یک سیستم تصویربرداری اولتراسوند،
میتواند به بهبود کیفیت تصاویر به دست آمده کمک کند.
سیستمهای تصویربرداری اولتراسوند موجود ،عموما از شکل
دهندهی پرتوی تاخیر-و-جمع )DAS( 1استفاده میکنند که در
آن ،سیگنالهای دریافتی توسط عناصر آرایه ،پس از اعمال
تاخیرهای مناسب جهت جبران تاخیر مسیر ،با ضرایب وزنی
ثابتی با هم جمع میشوند [ .]3نحوهی عملکرد این نوع
شکلدهندهها بسیار ساده بوده ،اما برای ایجاد رزولوشن مطلوب،
توانایی محدودی دارند.
در سالهای اخیر ،مطالعات زیادی در زمینهی استفاده از شکل-
دهندههای پرتوی وفقی (از نوع کمترین واریانس ))MV( 3در
تصویربرداری اولتراسوند انجام شده و مزایای آن ،از جمله بهبود
رزولوشن در مقایسه با روش  ،DASمورد تایید قرار گرفته است
[ .]4-9در شکلدهندهی پرتوی  ،MVوزنها در هر لحظه/عمق
به گونهای تعیین میشوند که ضمن حفظ سیگنال مطلوب ،توان
خروجی شکلدهنده به کمترین مقدار ممکن برسد .به بیان
دیگر ،این نوع شکلدهنده ،با توجه به دادهی دریافتی ،وزنها را
به گونهای تنظیم میکند که بیشترین میزان سیگنال تداخلی
و نویز ،از سیگنال مطلوب حذف گردد.
یکی از چالشهای جدی برای پیادهسازی شکلدهندهی MV
در تصویربرداری اولتراسوند ،پیچیدگی محاسباتی باالی آن است
که برای آرایهای شامل  Mعنصر ،از مرتبهی  𝑀3میباشد ،به
این معنی که با افزایش  ،Mتعداد عملیات ریاضی الزم برای
محاسبهی خروجی شکلدهنده ،متناسب با  𝑀3بزرگ میشود.
در حالیکه این پیچیدگی برای شکلدهندهی  ،DASاز مرتبهی
 Mاست .روشهای زیادی برای مقابله با این مشکل پیشنهاد
شده است .اکثر این روشها از این اصل استفاده میکنند که
تعداد سیگنالهای تداخلی قوی و موثر ،معموال بسیار کمتر از
 Mبوده و بنابراین با بیان دادهی دریافتی در یک فضای تبدیل
مناسب ،میتوان ابعاد داده را بدون ایجاد تغییر چندانی در

اطالعات سیگنال اصلی و تداخلی ،کاهش داد .بر این مبنا ،انتقال
دادهها به فضای پرتو ،با استفاده از تبدیل فوریه (،]3[ )DFT
تبدیل فوریهی کسینوسی ( ]12[ )DCTیا چندجملهای لژاندر
[ ،]11پیشنهاد شده است .در این روشها ،فرض بر این است
که سیگنالهای تداخلی موثر ،از نقاطی در مجاورت نقطهی
تمرکز ،دریافت میشوند و بنابراین ،کافی است تا در فضای پرتو،
دادهی چند پرتو در کنار پرتوی مرکزی مورد پردازش قرار گیرد.
به این ترتیب ،ابعاد ماتریس کوواریانس برابر با تعداد پرتوهای
مورد استفاده خواهد بود که معموال بسیار کمتر از تعداد عناصر
آرایه میباشد.
در روشی دیگر ،با استفاده از دادهی آموزشی و با کمک تجزیهی
مولفههای اساسی ( ،)9PCAفضای کاهش بعد یافته ،شناسایی
شده ،دادههای دریافتی روی آن فضا تصویر شده و مورد پردازش
قرار میگیرد [ .]13تنکسازی آرایه ( ،]19[ )7DMVروش
دیگری برای کاهش پیچیدگی محاسبات جهت تشکیل ماتریس
کوواریانس و معکوسسازی آن است .در این روش ،با فرض
تمرکز در ارسال ،نشان داده میشود که میتوان آرایه را بدون
اینکه ماتریس کوواریانس آرایهی تنک ،اطالعات سیگنالهای
تداخلی مهم را از دست دهد ،به صورت یکنواخت ،تنک کرد.
بدین ترتیب ،روش وفقی برای شکلدهی پرتو پیشنهاد شده
است که دارای پیچیدگی محاسباتی از مرتبهی 𝑀 میباشد .در
[ ]17نیز ایدهی مشابهی برای تنکسازی سطرهای ماتریس
کوواریانس پیشنهاد شده است .در [ ،]15از "رد مد غالب"
( )5DMRبرای کاهش پیچیدگی محاسباتی استفاده شده است.
در این روش ،تنها بردارهای ویژهی متناظر با چند مقدار ویژهی
بزرگتر محاسبه میشود .نشان داده شده است که این روش،
ضمن حفظ نسبی کیفیت تصویر در مقایسه با روش MV
استاندارد ،بار محاسباتی بسیار کمتری دارد.
در مقابل روشهای فوق ،که با کاهش ابعاد ماتریس کوواریانس،
بار محاسباتی را کاهش میدهند ،روشهای دیگری نیز پیشنهاد
شده است که بدون کاهش ابعاد ماتریس کوواریانس ،روشهای
تقریبی یا دقیقی را برای مقابله با مشکل پیچیدگی محاسباتی،
ارائه میدهند .در [ ،]11ماتریس کوواریانس داده ،به صورت یک
ماتریس با ساختار توپلیتز ،1تقریب زده شده که محاسبهی
معکوس آن دارای پیچیدگی از مرتبهی  𝑀2میباشد .همچنین،
یک راه حل دقیق برای اعمال روش  MVدر [ ]17پیشنهاد شده
است که دارای پیچیدگی از مرتبهی  𝑀2بوده که در آن ،بدون
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محاسبهی معکوس ماتریس و با استفاده از تجزیهی
ماتریس کوواریانس (بیان ماتریس کوواریانس به صورت حاصل
ضرب ماتریس متعامد  Qو ماتریس باالمثلثی  ،(Rوزنهای MV
محاسبه میشود .متاسفانه این روش ،در صورت استفاده از روش
بارگذاری قطری در تخمین ماتریس کوواریانس ،مزیت خود را
از دست میدهد.
برعکس روشهای ذکر شده ،در [ ]14و [ ،]13روش  MVچند
پرتویی )MV-MB( 1پیشنهاد شده است که به جای محاسبهی
معکوس ماتریس کوواریانس در هر عمق و روی هر خط پویش،
ماتریس کوواریانس یکسانی برای تمام نقاط با فاصلهی شعاعی
یکسان از مرکز آرایه و واقع بر خطوط مختلف پویش ،محاسبه
و معکوس میشود .بدین ترتیب ،تعداد دفعات محاسبهی
معکوس ماتریس به نسبت تعداد خطوط پویش ،کاهش مییابد،
که نتیجهی آن ،کاهش حجم محاسبات برای تشکیل تصویر به
روش شکلدهی پرتوی  MVاست .بر خالف تمام روشهای
پیشین ،که در آنها ابعاد ماتریس کوواریانس ،به دلیل استفاده
از روش هموارسازی مکانی ،حداکثر برابر با نصف طول آرایه
است ،این مقدار در روش  ،MV-MBبرابر با طول آرایه خواهد
بود .بنابراین ،در [ ]14برای کاهش بیشتر حجم محاسبات ،از
روش فضای پرتو نیز استفاده شده است .اما از آنجا که ماتریس
کوواریانس به دست آمده ،متاثر از تمام سیگنالهای دریافتی در
طول قطاع تصویر است ،تعداد پرتوهای فضای تبدیل باید به
گونهای باشد که کل قطاع تصویر را پوشش داده و بنابراین
نمیتواند مانند روش  MVخطبهخط ،مقدار کوچکی داشته
باشد.
در این مقاله ،کاهش ابعاد ماتریس کوواریانس به دست آمده در
روش  ،MV-MBمورد توجه قرار گرفته است .تمام روشهای
کاهش بعد ماتریس کوواریانس استفاده شده در تصویربرداری
اولتراسوند ،بر این فرض مبتنی بوده است که تداخلهای موثر،
توسط نقاط در مجاورت نقطهی تمرکز ،ایجاد میشود .البته این
فرض در روش  MBصادق نبوده و بنابراین روشهای مزبور،
کارایی خوبی در کاهش بعد نخواهند داشت .هر چند روش
مبتنی بر  ]13[ PCAبر چنین فرضی بنا نشده است ،اما کارایی
یا عدم کارایی آن برای روش  ،MBنیاز به بررسی دارد .به عالوه،
تنظیم پارامترهای آن در مرحلهی آموزش ،کار پرزحمتی
میباشد .بنابراین در این مقاله ،روشی معرفی میشود که
محدودیتهای روشهای قبلی را برای کاهش بعد نداشته و از
اینرو ،در حالت چندپرتویی قابل استفاده میباشد .روش
QR

Multi-Beam

پیشنهادی ،مانند روش  ،DMVمبتنی بر تنکسازی دادهی
دریافتی است اما به جای تنکسازی یکنواخت ،تنکسازی را
به صورت غیریکنواخت اعمال میکند ،به گونهای که رزولوشن
تصویر حفظ میگردد.
این مقاله از  5بخش تشکیل شده است .در بخش  ،3ضمن
مروری بر روش شکلدهی پرتوی  MVو تخمین ماتریس
کوواریانس ،روش  MV-MBو مدل ریاضی مورد استفاده نیز
ارائه میشود .در بخش  ،9به معرفی روش پیشنهادی این مقاله
برای کاهش بعد دادهی دریافتی و همچنین معرفی روشی برای
درونیابی وزنهای کاهش بعد یافته ،پرداخته میشود .در بخش
 ،7نتایج شبیهسازیها مورد بررسی قرار گرفته و بخش  5نیز به
بحث و نتیجهگیری اختصاص دارد.
 -2شکلدهی پرتوی  MVو MB-MV
در یک آرایه شامل  Mعنصر ،فرض کنید )𝑛( 𝑖𝑥 سیگنال تحلیلی
دریافتشده در لحظهی  nتوسط عنصر -iام و بعد از اعمال
تمرکز دینامیکی باشد .آنگاه بردار )𝑛(𝒙 به صورت زیر تعریف
میشود:
()1

𝑇])𝑛( 𝒙(𝑛) = [𝑥0 (𝑛), . . . , 𝑥𝑀−1

سیگنال خروجی شکلدهندهی پرتو ،از ترکیب خطی
سیگنالهای )𝑛( 𝑖𝑥 ساخته میشود:
()23

∗
𝐻
𝑧(𝑛) = ∑𝑀−1
)𝑛(𝒙)𝑛( 𝒘 = )𝑛( 𝑖𝑥)𝑛( 𝑖𝑤 𝑖=0

که در آن 𝑤𝑖∗(𝑛) ،وزن اعمالی به عنصر -iام و  wبردار وزن
آرایه بوده که به صورت زیر تعریف میشود:
()29

∗
𝒘(𝑛) = [𝑤0∗ (𝑛), 𝑤1∗ (𝑛), . . . , 𝑤𝑀−1
𝑇])𝑛(

در روابط فوق ،باالنویسهای * 𝑇 ،و 𝐻 ،به ترتیب ،عملگرهای
مزدوج ،ترانهاده و مزدوج ترانهاده را نشان میدهند .در روش
 ،MVوزنها از حل مسالهی بهینهسازی زیر حاصل میشوند
[:]7-9
()7

})𝑛(𝒘 )𝑛(𝑹 𝐻)𝑛(𝒘 = ] min {𝐸[|𝑧(𝑛)|2
𝑠. 𝑡.
𝒘(𝑛)𝐻 𝒂 = 1

که در آن ،با توجه به فرض تمرکز دینامیکی دریافت ،بردار
یک بردار تمام  1و )𝑛(𝑹 ماتریس کوواریانس دادهی دریافتی
(به صورت ])𝑛( 𝐻𝒙)𝑛(𝒙[𝐸 = )𝑛(𝑹) میباشد .حل مسالهی
𝒂

1
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بهینهسازی ( ،)7با استفاده از روش ضربگرهای الگرانژ،1
وزنهای بهینه را به دست میآورد:
𝒂 𝑹(𝑛)−1

()5

𝒂 𝒂𝐻 𝑹(𝑛)−1

= )𝑛(𝒘

در عمل ،تنها میتوان تخمینی از ماتریس کوواریانس )𝑛(𝑹 را
از روی دادهی دریافتی محاسبه کرد .با توجه به
سیگنالهای اصلی و تداخلی در تصویربرداری اولتراسوند،
معموال از روش هموارسازی مکانی برای تخمین ماتریس
کوواریانس استفاده میشود [ .]7-5در این روش ،آرایه به
تعدادی زیرآرایهی همپوشان تقسیم شده ،ماتریس کوواریانس
هر زیرآرایه ،محاسبه و متوسطگیری میشود [:]32

همدوسی3

𝐻
̂ (𝑛) = 1 ∑𝑃−1
𝑹
)𝑛( 𝑝𝒙)𝑛( 𝑝𝒙 𝑝=0

()1

و به کمک آن ،ماتریس جهتدهی  ،Aبه شکل زیر بیان میشود:
()13

] 𝒂 𝜃K

⋯ 𝒂𝜃2

𝑨 = [𝒂𝜃1

حال ،ماتریس )𝑛(𝑿 ،به صورت زیر اصالح خواهد شد:
)𝑛(𝑿 ∘ 𝑨 = )𝑛( ̃
𝑿

()19

𝒙𝑝 (𝑛) = [𝑥𝑝 (𝑛), 𝑥𝑝+1 (𝑛), . . . , 𝑥𝑝+𝐿−1 (𝑛)]𝑇 ,
𝑃 𝑝 = 1,2, . . . ,

که عملگر ∘ ،نشاندهندهی ضرب هادامارد یا ضرب درایه به
درایه است .با استفاده از )𝑛( ̃
𝑿 ،ماتریس کوواریانس برای
فاصلهی شعاعی متناظر با نمونهی -nام ،به صورت زیر تخمین
زده میشود:
()17

پس از تعیین وزنهای بهینه از معادلهی ( ،)5خروجی
شکلدهندهی پرتو محاسبه میشود:
1

𝑿 ̃ (𝑛) = 1
𝑿)𝑛( ̃
𝐻)𝑛( ̃
𝑹
K

و بردار وزن برای -kامین خط ،برابر است با:
()15

)𝑛( 𝑝𝒙 𝐻)𝑛(𝒘 𝑧(𝑛) = ∑𝑃𝑝=1

()4

̃ −1 (n)𝒂θ
𝑹

𝑘

̃ −1 (n)𝒂θ
𝑹 𝐻 𝒂θ

𝑘

𝒘
= 𝑘̃

𝑘

𝑃

در روش بارگذاری قطری برای افزایش مقاوم بودن شکل-
دهندهی پرتوی وفقی ،پیش از محاسبهی وزنهای بهینه ،یک
مقدار ثابت معین به قطر اصلی ماتریس کوواریانس افزوده
میشود [ .]5به این معنی که )𝑛(𝑹 با 𝑰𝜖  𝑹(𝑛) +جایگزین
گشته و خواهیم داشت:
()3

})𝑛(𝑹{𝑟𝑡

𝛿
𝐿

=𝜀

که در آن 𝑡𝑟{𝑹} ،مجموع عناصر روی قطر ماتریس 𝑹 و
ضریب بارگذاری قطری است.
در روش چندپرتویی [ ،]14برای تمام نقاط در فاصلهی شعاعی
یکسان از مرکز آرایه ،یک ماتریس کوواریانس محاسبه میشود.
فرض کنید )𝑛( 𝑘̅𝒙 ،همان بردار سیگنال )𝑛(𝒙 (رابطهی ،)1
برای خط پویش با زاویهی 𝑘𝜃 باشد .آنگاه ماتریس دادهی
دریافتی ،به صورت زیر تعریف میشود:
])𝑛( ̅K
𝒙,

⋯

خروجی شکلدهندهی پرتو برای خط -kام ،برابر است با:
()11

𝒙 ̅1 (𝑛),
)𝑛( ̅2
𝒙[ = )𝑿(n
Lagrange Multipliers Method

1

𝐻

)𝑛( 𝑘̅
𝒙 𝑘𝒘 = )𝑛( 𝑘̃𝑦

که در آن 𝒘𝑘 ،بردار وزن اصالح شده برای اعمال روی دادهی
اصلی بوده و به صورت زیر تعیین میشود:
()17

𝛿

()12

()11

𝑇

] 𝜃𝑛𝑖𝑠𝜋)𝒂𝜃 = [1, 𝑒 𝑗𝜋𝑠𝑖𝑛𝜃 , … , 𝑒 𝑗(𝑀−1

𝑃

که در آن L ،طول هر زیرآرایه 𝑃 = 𝑀 − 𝐿 + 1 ،تعداد
زیرآرایهها و بردار )𝑛( 𝑝 ،xبردار دادهی زیرآرایهی -pام بوده و
به صورت زیر تعریف میشود:
()7

که در آن K ،تعداد خطوط پویش است .با فرض اینکه آرایهی
مورد استفاده ،یک آریهی خطی یکنواخت با فواصل بین عناصر
برابر با  𝜆/2باشد ،بردار جهتدهی 𝜃𝒂 ،به صورت زیر تعریف
میشود:

𝒘 = 𝑘𝒘
𝑘𝜃∗𝒂 ∘ 𝑘 ̃

در روش چندپرتویی پیشنهادی در [ ،]14برای کاهش
پیچیدگی محاسبهی معکوس ماتریس کوواریانس ،مسالهی
شکلدهی پرتو ،در فضای پرتو حل شده و بدین ترتیب ،ابعاد
ماتریس کوواریانس از  Mبه  KBکاهش یافته است ،که در آن
 KBتعداد پرتوهای مورد استفاده بوده و به صورت متقارن حول
پرتوی مرکزی انتخاب میشود .نکتهی مهم این است که مقدار
 ،KBوابسته به زاویهی قطاع پویش است و با بزرگ شدن قطاع،
مقدار  KBنیز با ید افزایش یابد تا پرتوهای مورد استفاده ،کل
قطاع را پوشش دهند .برای بیان ریاضی این شرط ،کافیست به
Coherency

3
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این نکته توجه شود که در روش فضای پرتو-k B ،امین پرتو،
برای دریافت موج ،با تاخیر فاز خطی به میزان  2πk B /Mجهت-
دهی شده و بیشترین مقدار آن ،نباید از بیشترین مقدار تاخیر
𝑟𝑜𝑡𝑐𝑒𝑠𝜃  𝜋sinبر اساس
فاز الزم برای جهتدهی ،یعنی مقدار
2
رابطه ( ،)11کمتر باشد .بنابراین ،شرط فوق به صورت زیر قابل
بیان است:
()14

𝑟𝑜𝑡𝜃sec
2

≥ sin

𝐾𝐵 −1

در این مقاله ،از مفهوم آرایهی النهای برای کاهش ابعاد ماتریس
کوواریانس استفاده شده است .یک آرایهی النهای با M1 + M2
عنصر ،از دو زیرآرایهی یکنواخت به هم پیوسته (یکی  M1عضو
با فواصل  Δو دیگری  M2عضو با فواصل  )(M1 + 1)Δساخته
میشود .در چنین آرایهای ،موقعیت عناصر توسط مجموعهی
زیر تعیین میگردد:
()13

𝑀

که در آن 𝜃sec𝑡𝑜𝑟 ،زاویهی قطاع پویش تصویربرداری است.
رابطهی ( )14نشان میدهد که روش فضای پرتو ،در کاهش
پیچیدگی محاسبات ،دارای محدویت بوده و برای مقادیر بزرگ
زاویهی قطاع ،تعداد پرتوها به  Mنزدیک میشود.

S𝑁 = {Δ, 2Δ, … , 𝑀1 Δ, (𝑀1 + 1)Δ, 2(𝑀1 +
}1)Δ, … 𝑀2 (𝑀1 + 1)Δ

در این روش ،از این واقعیت استفاده شده است که ماتریس
کوواریانس ،دارای ساختاری نزدیک به توپلیتز بوده و دارای
افزونگی 3زیادی میباشد .حال اگر بتوان بدون اینکه اطالعات
همبستگی متقابل بین عناصر آرایه از دست برود ،به طریقی
افزونگی را کاهش داد ،ابعاد ماتریس کوواریانس کاهش خواهد
یافت .در این راستا و برای افزایش درجهی آزادی در مسالهی
تعیین جهت ورود سیگنال ( )DOA9و یا شکلدهی پرتو،
ساختارهای مختلفی برای آرایه پیشنهاد شده است ،که از آن
جمله میتوان به آرایهی تصادفی ،]31[ 7آرایهی اعداد متباین5
[ ]33و آرایهی النهای [ ]37[ -]39اشاره کرد.

مشاهده میشود که مجموعهی  ،SNبه گونهای است که از
تفاضل دو عضو آن ،میتوان مجموعهی تمام اعداد  0 Δتا
 [(M1 + 1)M2 − 1]Δرا ساخت و بنابراین ماتریس کوواریانس
آرایهی النهای تعریف شده توسط مجموعهی  ،SNتمام اطالعات
ماتریس کوواریانس یک آرایهی یکنواخت با (M1 + 1)M2
عنصر را در بر خواهد داشت.
بر اساس آرایهی النهای ،به جای استفاده از دادهی دریافتی
توسط تمام عناصر یک آرایهی یکنواخت چگال ،تنها دادههای
برخی از عناصر را انتخاب میکنیم ،به گونهای که عناصر انتخاب
شده ،یک آرایهی النهای را تشکیل دهند .از اینرو ،با استفاده از
یک ماتریس کوواریانس با ابعاد  ،Md = M1 + M2میتوان
شکلدهی پرتو را برای آرایهای به طول M = (M1 + 1)M2
انجام داد .در این حالت ،برای دستیابی به کمترین ابعاد
ماتریس کوواریانس ،الزم است تا مقادیر  M1 + 1و  M2به
گونهای انتخاب شوند که ضمن آنکه حاصلضرب آنها برابر با
 Mشود ،مجموع آنها ،کمترین مقدار ممکن را داشته باشد.
بنابراین ،بهترین مقادیر برای  M1و  ،M2نزدیکترین اعداد
صحیح به  √Mخواهند بود.
یک ویژگی مهم روش پیشنهادی مبتنی بر آرایهی النهای این
است که میتوان آن را همراه با روش  ]19[ DMVبه کار برد
تا پیچیدگی محاسباتی روش را باز هم کاهش داد ،به این صورت
که زیرآرایهی اول در آرایهی النهای را که یک آرایهی چگال
است ،با کمپشتسازی یکنواخت ،به صورت یک آرایهی
غیرچگال تبدیل کرده و آرایهی النهای را با استفاده از آرایهی
کمپشت به دست آمده ،شکل داد .مزیت استفاده از  DMVاین
است که بدون هیچگونه عملیات ریاضی اضافی ،میتوان آرایهی
کمپشت را به دست آورد .اگر ضریب کمپشتسازی برابر با  dدر
نظر گرفته شود ،ابعاد ماتریس کوواریانس آرایهی النهای برابر با

1

7

 -3روش پیشنهادی
در این بخش ،روش جدیدی برای کاهش ابعاد ماتریس
کوواریانس پیشنهاد شده است .ایدهی اصلی روش پیشنهادی،
کمپشتسازی غیریکنواخت آرایهی مبتنی بر آرایهی النهای،1
برای کاهش ابعاد ماتریس کوواریانس است .در این روش ،ابتدا
وزنهای بهینه برای آرایهی کمپشت محاسبه شده و در ادامه،
به منظور استفاده از سیگنالهای تمام عناصر آرایه ،درونیابی
وزنها انجام شده و وزنهای حاصل ،روی آرایهی اصلی اعمال
میشوند .همچنین ،نشان داده میشود که درونیابی پیشنهادی،
منجر به بهبود کنتراست تصویر نیز میگردد .در ادامه ،روشهای
پیشنهادی برای کاهش ابعاد ماتریس کوواریانس و درونیابی،
در دو زیربخش جداگانه معرفی میشوند.

 -1-3کاهش ابعاد ماتریس کوواریانس

Nested Array
Redundancy
9
Direction of Arrival
3

Random Array
Coprime Array

5
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 Md = Md1 + M2خواهد شد .در این حالت ،مقادیر بهینهی
و  M2برای کمترین ابعاد ماتریس کوواریانس ،به ترتیب برابر با
 √dMو  √M/dخواهند بود.
M1

حال ،مسالهی درونیابی برای تعیین بهینهی وزن 𝒘 ،به صورت
زیر بیان خواهد شد:
()33

 -2-3درونیابی وزنها
پس از تعیین وزنهای بهینهی آرایهی النهای انتخاب شده ،در
مرحلهی بعد و برای بهبود عملکرد شکلدهنده در مقابل نویز،
درونیابی وزنها برای تعیین وزنهای مناسب اعمالی به تمام
 Mعنصر ،انجام میشود .روش پیشنهادی برای درونیابی ،یک
روش بهینه برای کاهش تاثیر لوبهای کناری و در نتیجه
افزایش کنتراست تصویر ضمن حفظ رزولوشن میباشد .آنچه
که در این زیربخش ارائه شده است ،برای خط دلخواه -kام
قابل استفاده بوده و برای سادگی ،در نوشتن روابط ریاضی از
اندیس  kصرف نظر شده است.
برای آنکه درونیابی ،موجب از دست رفتن ویژگی خوب
وزنهای آرایهی النهای در ایجاد رزولوشن نشود ،به این نکته
توجه میگردد که در حالت موج پیوسته ( ،)CWتابع گسترش
نقطهی جانبی ،1برابر با تبدیل فوریهی وزنها بوده [ ]35و در
نتیجه ،رزولوشن جانبی ،توسط مولفههای فرکانس پایین تبدیل
فوریهی وزنها ،تعیین میشود .بنابراین ،برای آنکه درونیابی،
موجب از دست رفتن رزولوشن نشود ،الزم است تا مولفههای
فرکانس پایین وزنها ،در اثر درونیابی تغییر نکنند.
برای بیان ریاضی این قید ،فرض کنید که 𝒗 بردار وزن 𝑀 × 1
پیش از درونیابی باشد که در آن ،وزنهای عناصر مجموعهی
آرایهی النهای ،توسط روش  MVتعیین شده (پس از اصالح
جهتدهی مشابه رابطهی  )17و وزنهای سایر عناصر ،برابر با
صفر و 𝒘 بردار وزن  𝑀 × 1بعد از درونیابی باشد .همچنین،
فرض کنید که 𝑭 ماتریس تبدیل فوریهی 𝑀 × 𝑀 باشد که به
صورت دو زیرماتریس 𝑙𝑭 (مربوط به مولفههای فرکانس پایین)
و 𝑢𝑭 (مربوط به مولفههای فرکانس باال) شکسته شده است:
()32

] 𝑢𝑭 ⋮ 𝑙𝑭[ = 𝑭

که در آن ،ابعاد ماتریسهای 𝑙𝑭 و 𝑢𝑭 به ترتیب برابر
و 𝑢𝑀 × 𝑀 و 𝑀 = 𝑙𝑀  𝑀𝑢 +میباشد .با این فرضها ،قید
حفظ رزولوشن در درونیابی ،به صورت زیر بیان میشود:
𝑙𝑀 × 𝑀

()31

که در آن ،تابع هدف بهینهسازی ،مقدار توان لحظهای خروجی
و در واقع همان تابع استفاه شده در [ ]35است .به وضوح
مشخص است که مسالهی بهینهسازی (رابطهی  ،)33دارای
بینهایت جواب است که مقدار تابع هدف (خروجی شکل-
دهندهی پرتو) را برابر با صفر میکند .پاسخ با کمترین نرم از
رابطهی زیر حاصل میشود:
()39

𝑙𝒗 ̅𝑢 +
𝒙

𝑙̅
𝐻𝒗
𝒙 𝑙

2

|| 𝑢̅
𝒙||

𝒘min = −

که در آن ،اندیسهای  lو  uبرای یک بردار ،به ترتیب مولفههای
فرکانس پایین و باالی آن بردار را نشان داده و به ترتیب برابر با
تصویر بردار روی فضای 𝑙𝑭 و 𝑢𝑭 میباشد .برای اجتناب از پاسخ
صفر در خروجی شکلدهنده ،مانند روش بیان شده در [،]35
میتوان قید محدودیت نرم وزنها را اضافه کرد ،به گونهای که
وزنهای بهینه دارای نرمی کمتر از ||  ||𝒘minباشند:
()37

̅|2
𝒙 𝐻𝒘| min
𝐻
𝑯𝑭 = 𝒘 𝑙𝑭 𝑠. 𝑡.
𝒗 𝒍
‖ 𝑛𝑖𝑚𝒘‖𝛼 ≤ ||𝒘||

و پاسخ آن به صورت زیر قابل بیان است:
()35

𝑙𝒗 ̅𝑢 +
𝒙

𝑙̅
𝐻𝒗
𝒙 𝑙

2

|| 𝑢̅
𝒙||

𝛽𝒘 = −

که در آن α ،و 𝛽 مقادیر دلخواه مثبت کوچکتر از  1میباشند.
هر چه مقدار 𝛼 (و در نتیجه مقدار 𝛽) به  1نزدیکتر باشد،
حذف تداخلهای دریافتی از طریق لوبهای کناری ،بیشتر
صورت گرفته و البته سیگنال مطلوب نیز ممکن است از دست
برود.
با جایگذاری بردار وزن از رابطهی ( )35در رابطهی (،)11
خروجی شکلدهندهی پرتو به صورت زیر بیان میشود:
()31

𝑙̅
𝒙 𝐻𝒗 𝑚𝑦̃𝑘 (𝑛) = CF

که در آن ،از رابطهی 𝑙̅𝒙 𝑙𝐻𝒗 = 𝑙̅𝒙 𝐻𝒗 استفاده شده و نامساوی
 0 < CF𝑚 = 1 − 𝛽 < 1برقرار میباشد .هر چه نسبت توان

𝐻
𝐻𝑭
𝒗 𝑙𝑭 = 𝒘 𝑙

Lateral Point Spread Function

̅|2
𝒙 𝐻𝒘|min
𝐻
𝐻𝑭 = 𝒘 𝑙𝑭 𝑠. 𝑡.
𝒗 𝑙

1
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مولفههای فرکانس باالی سیگنال (مجذور نرم ̅𝒙 𝑢𝐻𝑭 = 𝑢̅𝒙) در
مقایسه با توان تخمینی سیگنال مطلوب ،بیشتر باشد ،نشان
دهندهی یک توان تداخلی قوی بوده و بنابراین در این حالت،
مقدار 𝛽 باید بیشتر باشد ،تا قابلیت حذف تداخل را افزایش
دهد .بدین ترتیب ،مقدار  CFmبا نسبت توان فوق ،رابطهی
معکوس دارد .بر این اساس ،مقدار  ،CFmبه صورت زیر پیشنهاد
داده میشود:
2

()37

)

|| ̅u
𝒙||

M| ∑ 𝑥̅𝑖 |2

تداخل به صورت بهتری صورت پذیرد و در غیر این صورت،
مقدار آن به  1نزدیک خواهد شد.

 -3-3خالصهی روش و پیچیدگی محاسبات
در این بخش ،به محاسبهی تعداد عملیات ریاضی ضرب برای
پیادهسازی روش پیشنهادی پرداخته شده است .بدین منظور،
در جدول ( ،)1مراحل پیادهسازی روش (به صورت خالصه) و
تعداد عملیات ضرب مورد نیاز ،آورده شده است .با توجه به نتایج
جدول و از آنجا که معموال  ،M𝑙 ≪ Mمجموع عملیات ضرب
مورد نیاز برای پیادهسازی روش ،تقریبا برابر با مقدار
 2(Md2 + MM𝑙 )K + Md3میباشد .بنابراین ،مشاهده میشود
که درونیابی ،پیچیدگی روش پیشنهادی را به میزان 2MM𝑙 K
زیاد میکند .در ازای این افزایش پیچیدگی ،شبیهسازیها نشان
میدهند که درونیابی ،کارایی روش را بسیار بهبود میبخشد.

CF𝑚 = 1/(1 +

ضریب  ،CFmضریب همدوسی جدید نام داشته و مشابه ضریب
همدوسی )CF( 1عمل میکند .به گونهای که چنانچه نسبت
توان مولفهی فرکانس باالی سیگنال در مقایسه با سیگنال
مطلوب ،بزرگ باشد ،مقدار آن به صفر نزدیک شده تا حذف

جدول ( -)1خالصهی روش پیشنهادی و تعداد عملیات ضرب برای پیادهسازی هر مرحله
مرحله

تعداد ضرب
برای  Kخط

شرح عملیات ریاضی

1

محاسبهی ماتریس دادهی اصالح شده )𝑛( ̃
𝑿 (رابطهی ( )19برای آرایهی النهای)

Md K

3

محاسبهی ماتریس کوواریانس (رابطهی ( )17برای آرایهی النهای)

Md2 K

9

محاسبهی معکوس ماتریس کوواریانس

Md3

7

محاسبهی وزنها و اصالح آنها (روابط ( )15و ( )17برای آرایهی النهای)

5

محاسبهی مولفهی فرکانس پایین سیگنال ورودی از رابطهی
محاسبهی مولفهی فرکانس باال از رابطهی

̅
𝐻𝑭 𝑙𝑭
𝒙 𝑙

= 𝑙̅𝒙 و

𝒙 = 𝑢̅
𝒙̅−
𝑙̅
𝒙

+ 2Md + 1)K

(Md2

2MM𝑙 K

1

محاسبهی ضریب 𝑚( CFرابطهی )37

(M𝑢 + 4)K

7

محاسبهی خروجی (رابطهی )31

(M + 1)K

Md3

مجموع

 -4نتایج شبیهسازی
اکنون ،با استفاده از شبیهسازی ،عملکرد روش پیشنهادی مورد
ارزیابی قرار خواهد گرفت .آرایهی مورد استفاده ،دارای M=17
عنصر ،فرکانس مرکزی تحریک  MHz 9/5و فرکانس نمونه-
برداری  MHz 72میباشد .فاصلهی بین عناصر آرایه ،برابر با
 𝜆/2بوده که 𝜆 طول موج در فرکانس مرکزی است .تمام شبیه-
سازیها با استفاده از نرمافزار شبیهساز اولتراسوند،Field II ،
انجام شده است [ .]37برای پویش محیط ،قطاعی با زاویهی 12
درجه ،توسط  922خط ارسال و دریافت خوانده میشود.
در شبیهسازیها ،مقایسهای میان  1نوع شکلدهی پرتو صورت
گرفته است 9 .مورد از آنها ،که عبارتند از شکلدهندهی تاخیر
و جمع ( ،)DASشکلدهندهی پرتوی کمترین واریانس
Coherency Factor

1

+ 2MM𝑙 + M + 3Md + M𝑢 + 6)K +

(2Md2

استاندارد ( )MVو شکلدهندهی پرتوی چندپرتویی در فضای
پرتو ( ،)BS-MBبه عنوان مبنای مقایسه ،مورد استفاده قرار
گرفتهاند .با توجه به اینکه روش درونیابی پیشنهادی به یک
روش مشابه ضریب همدوسی منجر شده ،برای انجام مقایسهای
منصفانهتر ،در هر سه روش مبنا ،ضریب همدوسی تعمیمیافته3
( )GCFنیز اعمال شده است [ .]34در روش  ،MVاز 99
زیرآرایه ،که طول هر کدام برابر با  93است ،برای تخمین
ماتریس کوواریانس به روش هموارسازی مکانی استفاده شده
است .در روش  ، BS-MBبرای اطمینان از پوشش کامل قطاع،
از  99پرتو (یک پرتوی مرکزی و  11پرتو در هر سمت آن)
استفاده شده است .البته برای اثبات لزوم استفاده از  99پرتو،
نتایج حاصل از استفاده از  17پرتو نیز برای یک شبیهسازی
آورده شده است.
Generalized Coherence Factor

3
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روش پیشنهادی در  9وضعیت مورد بررسی قرار میگیرد که با
نامهای  iN-MB ،N-MBو  iDN-MBنشان داده میشوند .در
روش  ،N-MBاز یک آرایهی کمپشت مبتنی بر آرایهی النهای،
در شکلدهی پرتو استفاده شده ،درونیابی اعمال نشده و در
عوض ،ضریب  GCFاعمال شده است .در این روش ،از دادهی
دریافتی توسط مجموعهی عناصر زیر ،برای شکلدهی پرتو
استفاده شده است:
()34

}SN−MB = {1,2, … ,7,8,16,24, … ,64

مشاهده میشود که مجموعهی  ،SN−MBبا انتخاب  𝑀1و ،𝑀2
به ترتیب برابر با  7و  ،4ساخته شده و شامل  4عنصر اول آرایه
و سپس عناصر با فواصل -4تایی از هم میباشد .این مجموعهی
 15عضوی ،به گونهای است که میتوان مجموعهی تمام اعداد
صحیح بین صفر تا  19را از تفاضل دو عضو آن ساخت .روش
 ،iN-MBهمانند روش ( N-MBبدون اعمال  )GCFمیباشد،
که در آن درونیابی نیز انجام شده است .روش  ،iDN-MBمانند
روش  ،iN-MBاز ساختار النهای و درونیابی استفاده میکند ،با
این تفاوت که برای کاهش بیشتر ابعاد ماتریس کوواریانس ،از
کمپشتسازی زیرآرایهی چگال نیز بهره میگیرد .در این روش،
مجموعهی عناصر زیر در شکلدهی پرتو مورد استفاده قرار
گرفته است:
()33

}SDN−MB = {4,8,12,16,32,48,64
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از تفاضل دو عضو این مجموعهی  7عضوی ،میتوان مجموعهی
اعداد صحیح بین  7تا  12را با فواصل -7تایی ،ساخت .در هر
دو روش  iN-MBو  ،iDN-MBزیرفضای مولفههای فرکانس
پایین ،به ازای  ،𝑀𝑙 =3ساخته شده است.
در تمام روشهای مبتنی بر  MVو چندپرتویی ،از بارگذاری
قطری برای بهبود تخمین ماتریس کوواریانس استفاده شده
است .در روش  ،MVضریب بارگذاری قطری (مقدار  δدر
رابطهی  ،)3برابر با  2/1انتخاب شده است .در روشهای
چندپرتویی ،مقدار این ضریب به گونهای تعیین شده است که
دامنهی پاسخ شکلدهندهی پرتو به یک منعکسکنندهی
نقطهای واقع در عمق  mm 72روی محور اصلی ،تقریبا برابر با
دامنهی پاسخ در روش  MVباشد .بر این اساس ،ضریب
بارگذاری قطری در روش  BS-MBبرابر با  2/9و در سایر روشها
برابر با  2/1انتخاب شده است.
پارامترهای مورد ارزیابی نیز شامل رزولوشن ،کنتراست ،حجم
محاسبات ،و مقاومت در مقابل خطای سرعت صوت ،میباشند.
به منظور مقایسهی رزولوشن شکلدهندههای پرتو ،فانتوم
اهداف نقطهای ،شامل  12منعکسکنندهی نقطهای واقع در
فواصل شعاعی  92تا  mm 72بوده است .برای بررسی بهتر
پاسخها ،اهداف نقطهای در زوایای مختلف قرار داده شدهاند .در
عمقهایی که بیش از یک منعکسکننده قرار دارد ،فاصلهی
جانبی آنها برابر با  3درجه بوده است .شکل ( ،)1تصاویر فانتوم
نقطهای حاصل از روشهای مختلف شکلدهی پرتو را در
محدودهی دینامیکی  dB 52نمایش میدهد.

شکل ( -)1تصاویر فانتوم نقطهای بازیابی شده توسط شکلدهندههای پرتوی مختلف ،الف)  ،GCF-DASب)  ،GCF-MVج) ،GCF-BS-MB
د)  ،GCF-N-MBه)  ،iN-MBو) iDN-MB
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در شکل ( ،)3به منظور مطالعهی دقیقتر پاسخهای شکل-
دهندههای مختلف ،توزیع جانبی پاسخها در فواصل شعاعی 52
و  ،mm 72نشان داده شده است .با بررسی پاسخها ،مشاهده
میشود که کمترین مقدار دامنهی پاسخ در فاصلهی بین دو
نقطه در تمام روشهای چندپرتویی ،تقریبا یکسان بوده و کمتر
از مقدار آن در روشهای  DASو  MVمیباشد .بنابراین،
همانگونه که در [ ]14مطرح شده است ،رزولوشن روش BS-
 MBاز روش  MVبهتر بوده و روشهای پیشنهادی نیز از این
نظر مشابه روش  BS-MBعمل میکنند.

همچنین در شکل ( ،)3دامنهی پاسخ شکل دهندهی پرتوی
 ،BS-MBبه ازای  17پرتو در دو عمق نشان داده شده است.
مشاهده میشود که اندازهی پاسخ در زوایای بزرگ ،به صورت
غیرواقعی بسیار بزرگ بوده و نشاندهندهی یک آرتیفکت جدی
است که ناشی از برآورده نشدن شرط ( )14میباشد .با توجه به
رابطهی ( ،)14بهازای زاویهی قطاع  12درجه و  M-17عنصر،
حداقل تعداد پرتوها برای ظاهر نشدن آرتیفکت ،برابر با 99
خواهد بود .بنابراین ،در روش  ،BS-MBنمیتوان برای کاهش
پیچیدگی محاسباتی ،تعداد پرتوها را کمتر از  99انتخاب کرد.

الف

ب

ج

د

شکل ( -)2پاسخ جانبی شکلدهندههای مختلف ،الف) در عمق  ،mm 52ب) همان تصویر ،به صورت بزرگنمایی شده ،ج) در عمق ،mm 72
د) پاسخ شکلدهندهی  BS-MBبه ازای  17پرتو در دو عمق

برای بررسی مقایسهای کنتراست شکلدهندههای پرتو ،فانتوم
کیست دایرهای با شعاع  mm 3/5در عمق  mm 72محاط در
نویز اسپیکل زمینه ،شبیهسازی شده است .برای شبیهسازی
نویز اسپیکل ،در هر سلول رزولوشن 1به حجم ( 𝜆3که 𝜆 طول
موج مرکزی پالس تحریک است) ،تعداد  12پراکندهگر به صورت
تصادفی قرار داده شده که دامنهی آنها ،یک متغیر تصادفی
گوسی با واریانس واحد است .تصاویر بازسازی شده توسط
شکلدهندههای پرتوی مختلف در محدودهی دینامیکی 52
 ،dBدر شکل ( )9نشان داده شده است .برای مقایسهی کمی
Resolution Cell
Contrast Ratio

1

کنتراست حاصل از شکلدهندههای مختلف ،از شاخصهای
نسبت کنتراست )CR( 3و نسبت کنتراست به نویز)CNR( 9
استفاده شده است ،CR .برابر است با نسبت میانگین مقدار
تصویر در ناحیهی زمینه ،به میانگین در ناحیهی کیست []33
و  ،CNRبرابر با نسبت  CRبه انحراف استاندارد دامنه در
ناحیهی زمینه میباشد [:]92
()92

) CR = mean(Ibkg ) − mean(Icyst

()91

) CNR = CR/std(Ibkg

Contrast to Noise Ratio

9

3
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که در آن Ibkg ،و  Icystبه ترتیب مقادیر متوسط شدت تصویر
در ناحیهی زمینه و کیست ،در مبنای دسیبل میباشند.
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همچنین mean ،و  stdبه ترتیب توابع میانگین و انحراف معیار
هستند.

شکل ( -)3تصاویر فانتوم کیست بازیابی شده توسط شکلدهندههای پرتوی مختلف ،الف)  ،GCF-DASب)  ،GCF-MVج) ،GCF-BS-MB
د)  ،GCF-N-MBه)  ،iN-MBو)  .iDN-MBدایرهها در شکل الف ،نواحی استفاده شده برای محاسبهی شاخصها را نشان میدهند

مقادیر شاخصهای  CRو  CNRبرای شکلدهندههای پرتوی
مختلف ،محاسبه شده و در جدول ( )3ارائه گردیده است .برای
محاسبهی مقادیر شاخصها ،دو دایره به شعاع  ،mm 3/5یکی
در مرکز فانتوم کیست و دیگری در همان عمق اما در محیط
زمینه (در فاصلهی جانبی  )mm 12در نظر گرفته شده و
محاسبهی شاخصها با کمک این دو دایره انجام شده است.
همانگونه که تصاویر نشان میدهند و مقادیر جدول نیز آن را
تایید میکند ،کنتراست تصاویر حاصل از روشهای  iN-MBو
 ،iDN-MBنسبت به روش  ،GCF-MVتا حدودی بهتر است
(تقریبا  dB 3برتری در  CRدر مقابل  dB 2/1کاهش .)CNR
روشهای  iN-MBو  iDN-MBدر مقایسه با ،GCF-BS-MB
دارای  CRبهتر (تقریبا  )dB 3و البته  CNRکمتر (به میزان
 )dB 2/9هستند .بنابراین ،کنتراست حاصل از روشهای مبتنی
بر آرایهی النهای به همراه درونیابی ،کامال با روشهای  MVو
 BS-MBبه همراه ضریب  ،GCFقابل مقایسه هستند .همچنین،
روشهای فوق نسبت به روش  GCF-N-MBکنتراست بهتری
( dB 5/1برتری در  CRضمن ایجاد  CNRیکسان) ایجاد
میکنند .این نتیجه نشان میدهد که روش درونیابی
پیشنهادی برای بهبود کنتراست ،موثرتر از روش اعمال ضریب
 GCFمیباشد.
به منظور بررسی مقاومت روشهای پیشنهادی در برابر خطاهای
مدل ،سرعت صوت در محیط ،با خطای  ،%12فرض شده است.
با این فرض ،تصاویر فانتوم نقطهای ،یک بار دیگر بازیابی شده

تا اثر خطای سرعت صوت ،در پاسخ شکلدهندههای پرتو با هم
مقایسه گردد .در شکل ( ،)7پاسخ شکلدهندههای پرتوی
مختلف برای دو عمق  72و  mm 52نشان داده شده است.
مشاهده میشود که در اثر خطای فوق ،دامنهی پاسخ
شکلدهندههای وفقی در مقایسه با روش  DASکاهش یافته
است .این کاهش برای روش  ،MVدر مقایسه با روشهای
چندپرتویی بسیار اندک است ،در حالیکه روشهای مبتنی بر
چندپرتویی ،تقریبا حساسیت مشابهی در مقابل خطاهای سرعت
صوت از خود نشان میدهند .به عنوان مثال ،دامنهی پاسخ روش
 iDN-MBبرای یک منعکسکنندهی نقطهای واقع در عمق 72
 ،mmدر حدود  dB 1بیشتر از روش  BS-MBاست و در مقابل،
دامنهی پاسخ روش  BS-MBبرای سه منعکسکنندهی نقطهای
واقع در عمق  ،mm 52تقریبا به همین میزان بیشتر از دامنهی
پاسخ روش  iDN-MBمیباشد.
جدول ( -)2مقادیر پارامترهای کنتراست برای روشهای مختلف
شکلدهی پرتو
CNR

CR

9

37/3

GCF-DAS

3/7

37/3

GCF-MV

9

37/7

GCF-BS-MB

3/1

31

3/1

31/1

iN-MB

3/1

31/4

iDN-MB

GCF-N-MB
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ب

الف

شکل ( -)4پاسخ جانبی شکلدهندههای پرتوی مختلف در عمق الف)  mm 52و ب)  ،mm 72با فرض وجود خطای  %12در سرعت صوت

چندپرتویی ،از آنجا که یک ماتریس کوواریانس برای تمام نقاط
واقع در یک فاصله از مرکز آرایه ،محاسبه و معکوس میشود،
برای محاسبهی سهم تشکیل معکوس ماتریس کوواریانس در
میزان پیچیدگی محاسباتی برای یک نقطه ،تعداد عملیات
ریاضی برای به دست آوردن معکوس ماتریس کوواریانس بر K
تقسیم شده است ،که  Kتعداد خطوط پویش بوده و برابر با 922
در نظر گرفته شده است .عالوه بر این ،جهت محاسبهی وزنها
برای روشهای مبتنی بر درونیابی ( iN-MBو  ،)iDN-MBدر
تعیین تعداد عملیات ضرب ،تمام عملیات برای محاسبهی وزنها
و درونیابی آنها (مراحل  7تا  1از جدول  )1لحاظ شده است.
بر اساس نتایج این جدول ،روش پیشنهادی بدون درونیابی (N-
 ،)MBبه میزان  3برابر و با درونیابی ( iN-MBو ،)iDN-MB
بیش از  9تا  7/5برابر ،از حجم محاسبات کمتری نسبت به روش
 BS-MBبرخوردار است .همچنین ،جدول ( )9تاکید میکند که
مهمترین عامل کاهش حجم محاسبات در روش پیشنهادی،
کاهش طول داده از  17به  15میباشد ،که با تشکیل آرایهی
النهای با انتخاب  𝑀1 =7و  𝑀2 =4حاصل شده است .عالوه بر
این ،مشاهده میشود که  𝑀1 + 1 = 𝑀2 = √64و بنابراین،
این انتخاب به آرایهای النهای با کمترین طول ،منجر میشود که
قادر است تمام مقادیر همبستگی مورد نیاز برای تشکیل
ماتریس کوواریانس دادهی کامل را تولید کند.

 -5بحث و نتیجهگیری
روش چندپرتویی ،یک روش شکلدهی پرتوی سریع مبتنی بر
شکلدهندهی پرتوی کمترین واریانس است که در آن ،یک
ماتریس کوواریانس برای تمام نقاط واقع در یک فاصلهی شعاعی
محاسبه میشود .در این روش ،ابعاد ماتریس کوواریانس ،برابر با
طول آرایه بوده و برای کاهش بار محاسباتی در معکوسسازی
ماتریس ،معموال از روش فضای پرتو استفاده میشود .در این
مقاله ،روش جدیدی ارائه شده که قادر است پیچیدگی
محاسباتی روش کمترین واریانس چندپرتویی در فضای پرتو را
کاهش دهد .این روش با استفاده از ساختار آرایهی النهای ،به
ماتریس کوواریانس با ابعاد کمتری نیاز داشته و بنابراین ،بار
محاسباتی در محاسبهی ماتریس کوواریانس و محاسبهی
معکوس آن ،کاهش پیدا میکند .شبیهسازیها نشان داده است
که روش پیشنهادی ،از نظر رزولوشن ،کنتراست و مقاوم بودن،
کارایی مشابهی با روش کمترین واریانس چندپرتویی داشته و
از نظر پیچیدگی محاسباتی ،نسبت به آن برتری دارد.
برای مقایسهی دقیقتر پیچیدگی محاسباتی روشهای مختلف،
فرض میشود که پارامترهای شکلدهندههای مختلف ،همان
پارامترهای مورد استفاده در شبیهسازیها باشند .در جدول (،)9
تعداد عملیات ضرب برای تشکیل یک نقطه از تصویر ،به صورت
عددی نشان داده شده است .الزم به ذکر است که در روشهای

جدول ( -)3تعداد عملیات ریاضی ضرب برای تشکیل یک نقطه از تصویر در روشهای مختلف
DAS

MV

BS-MB

N-MB

iN-MB

iDN-MB

QR-MB

اصالح داده

-

-

17

15

15

7

17

ماتریس کوواریانس

-

1237

7231

335

335

73

7231

تبدیل به فضای پرتو

-

-

149

-

-

-

-

معکوس ماتریس کوواریانس

-

93714

132

11

11

1

-

محاسبهی وزنها

-

1235

1151

351

1714

1371

7231

131

131

131

131

-

-

131

محاسبهی خروجی

17

93

17

15

17

17

17

مجموع

312

95277

1973

714

1749

1937

4511

ضریب همدوسی

GCF
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 این است که قسمت عمدهی پیچیدگی،نکتهی مهم دیگر
 مربوط به محاسبهی وزنها،محاسبات در روشهای پیشنهادی
 تا42  که، به خصوص در دو روش همراه با درونیابی،میباشد
 صرف محاسبه و درونیابی وزنها، درصد از حجم محاسبات32
 کمپشتسازی بیشتر آرایهی النهای و ایجاد، بنابراین.میگردد
، نمیتواند در کاهش حجم محاسبات،آرایهای با طول کمتر
.چندان موثر باشد
 از روش دیگری،BS  به جای،چنانچه در روش چندپرتویی
 پیچیدگی محاسباتی،] استفاده شود17[ QR مانند تجزیهی
،QR  علت این پدیده این است که در روش.افزایش خواهد یافت
 به محاسبهی ماتریس کوواریانس دادهی کامل،BS مانند روش
، پس از محاسبهی ماتریس کوواریانس،نیاز است و همچنین
محاسبهی وزنهای بهینهی هر خط (هر بردار جهتدهی) دارای
𝑀 بوده و همانگونه که در2 پیچیدگی محاسباتی از مرتبهی
 این امر سبب میشود که پیچیدگی،) آمده است9( جدول
. گرددBS-MB  بیشتر از روشQR-MB محاسباتی روش
 سریع (مانند تقریبMV  سایر روشهای پیادهسازی،همچنین
 عمدتا به محاسبهی ماتریس،)]11[ به ساختار توپلیتز
کوواریانس دادهی کامل نیاز داشته و بنابراین دارای پیچیدگی
.محاسباتی بیشتری نسبت به روش پیشنهادی خواهند بود
 الزم است تا امکان استفاده از آنها در روش،افزون بر این
 ساختار، به عنوان مثال. مورد بررسی قرار گیرد،چندپرتویی
 بر فرض ایستایی مکانی سیگنالهای دریافتی استوار،توپلیتز
 این فرض میتواند، در حالیکه در روش چندپرتویی،است
،]13[ خطای زیادی ایجاد کند و یا در روش مولفههای اصلی
 انتظار میرود که تعداد مولفههای مورد استفاده،BS مانند روش
 که باعث افزایش، نسبتا بزرگ باشد،در روش چندپرتویی
.پیچیدگی محاسبات خواهد شد
 برتری روش پیشنهادی نسبت به روش فضای پرتو،در این مقاله
 مورد بررسی و تایید قرار گرفته،در روش بازیابی چندپرتویی
، برای شکلدهی وفقی مرسوم، البته این روش پیشنهادی.است
 محاسبه شده و،که در آن ماتریس کوواریانس برای هر نقطه
 از، اما در این حالت.معکوس میگردد نیز قابل استفاده میباشد
) پرتو5  یا9( آنجا که روش فضای پرتو با تعداد پرتوی کم
 به نظر میرسد که در شکلدهی،نتایج خوبی را به دست میدهد
 برتری قابل، روش پیشنهادی از نظر بار محاسباتی،وفقی مرسوم
 هرچند مقایسهی عملکرد دو روش از نظر،توجهی نداشته باشد
.پارامترهای رزولوشن و کنتراست میتواند مفید باشد
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