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 ۱۳۸۲ بهمن ۲۹ و ۲۸ي ايران،  پزشكيازدهمين كنفرانس مهندسي 

  بهينه سازي الگوي پرتو در يك آرايه اولتراسوند با مالحظه حساسيت مبدل
  
  

  ٣ ، عالءالدين ملك٢ ،  علي محلوجي فر١سيد محمود سخايي
  ۱۴۳/۱۴۱۱۵ی ستپصندوق  ، تهران ، دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده فني و مهندسي

Sakhaei_sm@yahoo.ca 
  

  چكيده
ند، يك روش آسان براي بهبود الگوي پرتو و افزايش وضوح تصوير است، متاسفانه وزندهي عناصر درون يك آرايه اولتراسو
 جهت در اين مقاله.  در خروجي آرايه و كاهش كيفيت تصوير مي گردد(S/N)وزندهي باعث كاهش سيگنال به نويز

مسئله ی مطرح و   در اثر وزندهS/Nدر يک آرايه اولتراسوند، ايده تحليل رياضی تغييرات  سازی الگوی پرتو بهينه
  ميشود كهروشی ارائه بيان و حل شده و ،طراحي بهينه وزنها جهت حصول همزمان الگوي پرتو و سيگنال به نويز مطلوب

  . ايجاد ميشودS/Nمطلوب، بيشترين مقدار ممکن  الگوي پرتو  ضمن دستيابی بهبا اعمال آن
  

   رياضی بهينه سازی–ويز  سيگنال به ن– الگوی پرتو –آرايه فازی :هاي كليدي  واژه
   

                                                 
   دانشجوي دكتراي مهندسي پزشكي دانشگاه تربيت مدرس‐۱
   استاديار دانشكده فني دانشگاه تربيت مدرس‐۲
    استاديار دانشكده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس‐٣

  
  مقدمه

اي  سيستمهاي تصويرگر اولتراسوند امروزي معموال از آرايه
. كنند از مبدلهاي پيزوالكتريك بعنوان پروب استفاده مي

شوند وبا  اين مبدلها بوسيله سيگنال الكتريكي تحريك مي
اعمال تاخيرهاي مناسب ميتوان موج اولتراسوند حاصله را 

به اين عمل، .  ارسال يا دريافت كرددر جهات مختلف
ها، آرايه   و به اين نوع آرايه (steering) دهي جهت
هاي فازي به  آرايه.  شود  گفته مي (phased array)فازي

دليل سرعت جاروب كردن باال كه امكان تصويربرداري زمان 
 حقيقي را فراهم ميكند و نيز امكان كنترل دقت و عمق

تصويربرداري  ترين آرايه براي سب، منا(focusing)تمركز

ها در حضور  و بنابراين تحليل عملكرد اين آرايه] ١[هستند 
  .هاي  مختلف ضروري است پديده

  
  

شود، عالوه بر  اي تحريك مي هنگامي كه يك چنين آرايه
جهت مورد نظر، مقداري از انرژي در ساير جهات نيز منتشر 

ي با تداخل در شود و انرژي برگشتي از اين جهات فرع مي
 تصوير  (contrast)سيگنال اصلي، باعث كاهش وضوح

يك روش مناسب براي كاهش اينگونه اثرات ]. ١[گردد مي
البته ] ٢[تداخلي، وزندهي مناسب عناصر درون آرايه است

شعاع پرتو در نقطه تمركز،  به دليل پهن تر شدن, در مقابل
   ].٣[رزولوشن جانبي تا حدي كاهش مي يابد
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رف ديگر عمل وزندهي باعث كاهش قدرت سيگنال به از ط
شود  مياي كه توصيه  شود بگونه نويز در خروجي آرايه مي

براي مبدلهاي با حساسيت پايين مانند كريستالهاي 
پيزوالكتريك، از وزندهي اجتناب شود هر چند براي 
مبدلهاي سراميكي به دليل حساسيت باالتر چنين 

  ].٣[‐]٥[محدوديتي كمتر وجود دارد
 در اين مقاله، ضمن تحليل رياضي اثرات وزندهي روي ِ

سيگنال به نويز، تاثير محدوده تغييرات وزنها روي خروجي 
 كه در آن شود روشي پيشنهاد ميوبهينه آرايه بررسي 

ضمن حصول خروجي مطلوب، بيشترين مقدار ممكن 
  .سيگنال به نويز ايجاد شود

   (beam pattern)رتودر ادامه، ابتدا به تعريف الگوي پ
بعنوان تابعي كه مشخصات خروجي آرايه را  بيان ميكند، 

پردازيم، سپس رابطه وزنها و سيگنال به نويز در خروجي  مي
كنيم و پس از آن مسئله انتخاب بهينه  آرايه را تحليل مي

وزنها را جهت حصول الگوي پرتو بهينه و نيز سيگنال به 
  .نويز بهينه بررسي خواهيم كرد

  
 الگوي پرتو

 براي يك آرايه خطي كه با موج سينوسي الگوي پرتو
 aperture)شود، تبديل فوريه تابع دهانه تحريك مي
function)  دامنه سرعت باشد كه    مي  

  ]٢:[ روي آرايه نشان ميدهدxجابجايي را در نقطه 

)(sp

)(xap)(xap

∫
∞

∞−
= dxxasp p

 xs/j2e )()( λπ

)sin(

)۱(    
 زاويه با خط φ  و λφ=s طول موج، كه در آن 

كند كه موج در  الگوي پرتو بيان مي. عمود بر آرايه است
شود و  زواياي مختلف با چه نسبتي ارسال يا دريافت مي

لوب . است) اصلي و فرعي(لوبها شامل مجموعه اي از 
يعني جهت مورد ( اصلي، توزيع موج را حول جهت اصلي 

و لوب فرعي مقدار آن را در ) نظر براي ايجاد نقطه تمركز
هر چه دامنه لوب اصلي نسبت . دهد ساير جهات نشان مي

به لوب فرعي بيشتر باشد، وضوح تصوير حاصله باالتر است 
كتر باشد رزولوشن جانبي، و نيز هر چه لوب اصلي باري

لوب فرعي عمدتا در اثر ابعاد محدود . بيشتر خواهد بود
شود و البته در صورتيكه فاصله عناصر از هم  آرايه ايجاد مي

باشد، لوب ) نصف طول موج (بيش از 

 نيز در لوب فرعي ظاهر خواهد  (garting lobe)سايه
  ].٢[شد

2/λ

2/λ

∑
=

=
N

k
k kwp

1
))sin( cos(2)( φπφ

kw

)0( =

 از هم  عنصر كه به فاصله M=2N اي با  حال آرايه
 xاگر آرايه را روي محور . قرار دارند  را در نظر ميگيريم

اي فرض كنيم كه مركز محور، در وسط آرايه واقع  بگونه
شود و تابع دهانه نيز متقارن باشد، در اينصورت الگوي پرتو 

  :اي بصورت زير خواهد بود برا ي چنين آرايه

)۲(    

  . ام است k وزن عنصر ه در آن ک
با توجه به تاثير مستقيم شكل الگوي پرتو در كيفيت تصوير 
و از آنجا كه طراحي الگوي پرتو، مستلزم مالحظات بسياري 
بطور همزمان از جمله هزينه اقتصادي، امكان پياده سازي، 

) نويز و تداخل(صوير و نيز اثرات محيطي وضوح و زولوشن ت
روشهاي گوناگوني با معيارهاي بهينه سازي متفاوت، ... و 

به . جهت طراحي بهينه الگوي پرتو پيشنهاد شده است
 ‐]٧[طراحي بهينه وزنها و در ] ٣ [‐]٤[عنوان مثال در 

مسئله كاهش بهينه عناصر آرايه با فرض تحريك ] ٥[
حل مسئله در حالت . ه استحل شد) سينوسي(پيوسته 

. گزارش شده است]  ٨[‐]٩[تحريك پالسي نيز در 
مينيمم كردن حد ] ٣[‐]٦[همچنين معيار بهينه سازي، در 

از معيار كم كردن انرژي ]  ٧[اكثر دامنه لوب فرعي، در 
از ]  ٨[‐]٩[لوبهاي فرعي در مقابل انرژي لوب اصلي و در 

و خروجي و الگوي حد اقل اختالف انرژي بين الگوي پرت
  .پرتو مطلوب استفاده شده است

  
 تحليل سيگنال به نويز

اي روي محور اصلي يك  كنيم يك منبع موج نقطه فرض مي
قرار داشته  و در فاصله خيلی دور از منبع  φآرايه 

شود  باشد، سيگنالي كه از منبع در خروجي آرايه ظاهر مي
  :ن بيان كردتوا را بصورت زير مي

)۳(  ∑=
k

kk txwty )()(

)(txk

)()()( ttstx kkk η+=

  

 ام است k سيگنال دريافتي توسط مبدل كه در آن 
  :و ميتوان آن را بصورت زير بيان كرد

)۴(  
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 نويز مبدل tkη)(tsk)( سيگنال اصلي و كه در آن 
آرايه در جهت منبع، اگر فرض كنيم كه . باشد مي

در اينصورت با صرفنظر از تضعيف  دهی شده است، جهت
 ها با هم مساوي خواهند بود و در نتيجه محيط، 

  :توان نوشت  را بصورت زير مي
)(tsk

∑∑ +⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
k

kk
k

k twtswty )(  )(  )( η

)(tkη2
nσ

)(ty

)۵(  

  ها از هم مستقل و داراي قدرت يكسان اگر 
باشند، در اينصورت مقدار سيگنال به نويز در خروجي برابر 

  :خواهد بود با

)۶( 0  
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2
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.  مقدار سيگنال به نويز در هر كانال استكه درآن 
  :نيم كه دا اما از نامساوي كشي مي

0SN
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شرط تساوي نيز يكسان بودن .  تعداد عناصر استMكه 
 ها است، يعني در حالت يكسان بودن ر يهمه مقاد

 برابر M، سيگنال به نويز در خروجي ) بدون وزندهي(وزنها 
نحالت، بهتر از سيگنال به نويز در هر كانال است و در غير اي

 برابر خواهد شد كه اين امر Mسيگنال به نويز كمتر از 
براي مبدلهاي با حساسيت پايين، ممكن است قابل تحمل 

  .نباشد
 

  سازي بهينه
اين قسمت به بيان و حل مسئله طراحی بهينه الگوی پرتو 

. اختصاص دارد S/Nبا توجه به اثرات مخرب وزندهی روی 
وی الگوی پرتو بهينه بررسی ابتدا تاثير محدوده وزنها را ر

وی پرتو مطلوب گاحی الرکنيم و سپس مسئله ط می
 را بيان و حل S/N ين مقدار ممکنرضمن حصول بيشت

  .کنيم مي
    

  سازي الگوي پرتو با محدوديت وزنها بهينه
يك روش براي آنكه از مزاياي وزندهي در بهبود الگوي پرتو 

ويز در حد قابل استفاده كنيم و در عين حال سيگنال به ن
يرات وزنها را يقبولي باقي بماند، اين است كه محدوده تغ

كنترل كنيم به عبارت ديگر اجازه ندهيم وزنها زياد از 
سازي الگوي  بنابراين مسئله بهينه. حالت يكساني، دور شوند

پرتو را با اين قيد اضافه كه نسبت بيشترين مقدار وزن به 
 بيشتر نشود، حل ص كمترين مقدار آن از مقدار مشخ

  :صورت رياضی مسئله بشکل زير است. كنيم مي
δ

  

Mmw

sδpass

w بترتيب حد باال و پايين وزنها و  ،M=2N تعداد 
مرکز آرايه متقارن فرض شده عناصر است و وزندهی حول 

 نيز مقداری φوداكثر دامنه لوب فرعي ح  است،
 مسئله فوق، . است که پهنای لوب اصلی را نشان ميدهد

سازي خطي است كه با روش  يك مسئله بهينه
‐]١١[توان آن را حل كرد   مي(simplex)سيمپلكس

منحني وزنهاي بهينه به ازاي ) ١(در شكل ].١٠[
 بزرگ، برا ي دو آرايه نشان داده  و

شود كه هر چه آرايه بزرگتر باشد،  ديده مي. شده است
محدوده تغييرات وزن براي الگوي پرتو بهينه، كمتر خواهد 

اي با  ي آرايهنيز الگوي پرتو بهينه شده برا) ٢(در شكل . بود
 در دو حالت  عنصر و به ازاي ٦٤

)   ب‐۲شكل  (و ) الف‐۲شكل  (
در اين شكل اثر محدوده وزنها روي . نشان داده شده است

براي بررسي بيشتر در . دامنه لوب فرعي ديده مي شود
  اكثر دامنه لوب فرعي بر حسب منحني حد) ٣(شكل 

شود كه  با توجه به شكل نتيجه مي. نشان داده شده است

o
pass =wd

o5.2φ
12=w2=wd

wd

5.2φ

pass =
d
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 ، باعث بدتر شدن الگوي پرتو تنها مقادير خيلي كم 
  .شود و مقادير بزرگتر، تاثير محسوسي روي آن ندارد مي

wd

Nkw

dkw

w

w

k
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0
 90for

 sin( cos(2

12

Subject to

Min    

o
1

1

1

2

φ

π δ

δd

o5.2≥
  

  دوديت الگوي پرتوسازي سيگنال به نويز با مح بهينه
اي انتخاب   هدف اين است كه وزنها را بگونه حالت،در اين

كنيم كه ضمن آنكه الگوي پرتو مشخصات مطلوب را دارد، 
. بيشترين مقدار ممكن سيگنال به نويز نيز ايجاد شود

  :توان بيان كرد بصورت رياضي اين مسئله را به شكل زير مي

1for   
  

))

φ

φ

  

.  حداكثر دامنه مطلوب لوب فرعي استكه در آن 
سازي با تابع هدف درجه دوم  مسئله مزبور يك مسئله بهينه

ريزي  و قيود خطي است كه با روشهاي برنامه
 قابل حل است  (quadratic programming)مربعي

]١٠[‐]١١.[  
 ٥/٢بعنوان مثال اگر بخواهيم كه به ازاي زواياي بزرگتر از 

تر از دامنه   پايينdB٢٠در جه، حداكثر دامنه الگوي پرتو
 خواهد ٤٥/٦١لوب اصلي باشد، سيگنال به نويز بهينه برابر

توجه كنيد كه در اين حالت، حد باالي سيگنال به . (بود
در صورتيكه از وزندهي استفاده )  استM=64نويز برابر 

ا نشود، در شرايط مشابه حداكثر دامنه لوب فرعي تنه
dBبنابراين بدون . تر از دامنه لوب اصلي است  پايين١٣

% ٤فقط (تغيير محسوسي در مقدار سيگنال به نويز 
 ٢٤/٢ (dB٧توان دامنه لوب فرعي را به ميزان  مي) كاهش
منحني سيگنال به نويز ) ٤(در شكل . بهبود بخشيد) برابر 

بهينه شده بصورت نرماليزه بر حسب حد اكثر دامنه لوب 
  نشان داده M=128 و M=64 براي آرايه بطول فرعي

 ٥/٢در هر دو مورد، لوب فرعي زواياي بيش از . شده است
  .گيرد در جه را در بر مي

كننده سيگنال به  نيز منحني وزنهاي بهينه) ٥(در شكل 
 ١٢٨ و ديگري بطول ٦٤نويز براي دو آرايه يكي بطول 

ز لوب فرعي براي آرايه اول دامنه مجا. نشان داه شده است
 فرض شده و براي آرايه ‐dB٢٠ برابر φدر ناحيه 

ايسه قم.   فرض شده است‐dB٣٠دوم در همان ناحيه برابر
نشان ميدهد كه در ) ١(توزيع وزنها در اين شكل با شكل 

اينجا براي افزايش سيگنال به نويز، دامنه تغييرات وزنها 
  . محدود شده است

  
 نتايج

زندهي به عناصر درون يك آرايه، يك روش موثر براي و
كنترل دامنه لوب فرعي الگوي پرتو و افزايش وضوح تصوير 

، اين )مبدلها(است، منتها به دليل حساسيت محدود عناصر 
عمل ممكن است منجر به كاهش سيگنال به نويز و 

يك روش براي . درنتيجه بدتر شدن كيفيت تصوير شود
گيري  گنال به نويز ودر عين حال بهرهكنترل تغييرات سي

نسبي از مزاياي وزندهي، محدود كردن دامنه تغييرات 
سازي سيستم شكل  وزنهاست، ضمن آنكه اين عمل، پياده

مجموعه وزنها  شامل  (beamformer دهنده پرتو
نشان داده شد كه اعمال . كند تر مي را ساده) اخيرتو

نها در شرايط محدوديت روي دامنه تغييرات وزنها، ت
محدوديت خيلي شديد، روي الگوي پرتو بهينه تاثير دارد، 
مقدار اين تاثير تابع طول آرايه و نيز پهناي لوب اصلي است 
به اين صورت كه هر چه پهناي لوب اصلي كمتر باشد، 
. محدود كردن دامنه وزنها، تاثير كمتري در الگوي پرتو دارد

اي با الگوي پرتو  ايههمچنين در حالتي كه هدف، طراحي آر
اي انجام داد كه  توان وزندهي را بگونه مشخص باشد، مي

مشاهده شد كه در اين . بهترين سيگنال به نويز ايجاد شود
حالت، با تغيير كمي در مقدار سيگنال به نويز، ميتوان به 
الگوي مطلوب دست يافت، همچنين با افزايش طول آرايه، 

 الگوهاي مختلف، كمتر تغييرات سيگنال به نويز براي
  .خواهد بود

در پايان ذكر اين نكته الزم است كه در اين مقاله، تنها 
بعدي مورد بررسي قرار گرفته و تحليل بيشتر  هاي يك آرايه

هاي دوبعدي مخصوصا از نوع   بررسي آرايهمستلزمموضوع 
باشد  ، مي(sparse or thinned array) شده رقيق

حريك پالسي مورد بررسي قرار همچنين الزم است اثرات ت
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 ۱۳۸۲ بهمن ۲۹ و ۲۸ي ايران،  پزشكيازدهمين كنفرانس مهندسي 

سازي تاثير همزمان نويز مبدل و تداخل  ضمنا شبيه. گيرد
  .ناشي از لوبهاي فرعي روي كيفيت تصوير، مفيد خواهد بود
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 ١٢٨ و ٦٤منحني وزنهاي بهينه براي آرايه بطول ) ١(شكل 

  
  

 )الف‐۲(شكل                                  

  
  )ب‐۲(شكل                                    

 ٦٤اي با  الگوي پرتو بهينه شده براي آرايه ) ٢(شكل 
  در دو حالت عنصر و به ازاي 

 ) بشكل  (و در حالت) شكل الف(

o
pass 5.2=φ12=wd

2=wd
  

  
                   منحني تغييرات حداكثر دامنه لوب فرعي بر ) ۳(شكل      

 و به ازاي ١٢٨ و ٦٤ براي آرايه به طول حسب 
  

wd
o

passφ 5.2=
  

  
سيگنال به نويز بهينه شده بصورت نرماليزه بر ) ٤(شكل 

 و ٦٤حسب حد اكثر دامنه لوب فرعي براي آرايه بطول 
١٢٨  

  

  
منحني وزن براي سيگنال به نويز بهينه براي ) ٥(شكل 

        ١٢٨ و ٦٤يه بطول آرا
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