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چکیده

مقدمه:تصویر برداری تشدید مغناطیسی)MRI( یک روش تصویر برداری غیر تهاجمی و با کاربرد وسیع در 

تشخیص پزشکی است. در MRI گرفتن اطالعات بصورت پرکردن ماتریس فضای K می باشد، که اغلب بصورت 

س��طر به س��طر صورت می گیرد. عامل اصلی در محدودیت سرعت این روش تصویرگری، همین تعدد خطوطی 

است که برای تشکیل تصویر با رزولوشن مطلوب الزم است. در این مقاله هدف ما بررسی الگوهایی برای ساختن 

تصویر به کمک تعداد کمتری از خطوط فضای K اس��ت. طبق تئوری های ریاضی پیش��رفته در سنجش فشرده 

(Compressed Sensing( تصاویری که در یک حوزه ای نمایش تنک داشته باشد، می توانند با زیر نمونه برداری 

تصادفی از اطالعات فضای K بازیابی شوند. 

موادوروشها: اغلب تصاویر MRI در یک دامنه تبدیل مناسب تنک می باشند، با بکارگیری تئوری سنجش 

فشرده سرعت تصویربرداری به صورت چشمگیری بهبود می یاید. زیر نمونه برداری کامال تصادفی از فضای K برای 

سادگی محاسبات ریاضی درجه بسیار باالی از آرتیفکت های ناهمدس ایجاد می کند. نمونه برداری تصادفی نقاط 

فضای K در همه ابعاد به طور کلی غیر عملی می باش��د، زیرا مس��یرهای فضای K برای هموار بودن مالحظات 

سخت افزاری و فیزیولوژیکی را نیز باید در نظر گرفت. هدف ما طراحی الگو های زیر نمونه برداری ناهمدوس عملی 

اس��ت، که خصوصیات تداخل زیر نمونه برداری تصادفی خالص را تا جایی که امکان جمع آوری سریع اطالعات 

است، شبیه سازی کند.

نتایـج: در ای��ن مطالعه ما 3 الگوی زیر نمونه برداری از داده های فضای K را با داش��تن بهترین کارایی در 

تولید آرتیفکت ناهمدوس در حوزه تنک برای به کاربردن در تئوری سنجش فشرده معرفی می کنیم. در زیر نمونه 

برداری باید برقراری ش��رایط ناهمدوس��ی )RIP( با حوزه تنک مورد نظر و نیز نسبت لوب اصلی به لوب کناری 

پاسخ ضربه)PSF( بررسی شود. سه روش پیشنهادی عبارتند از نمونه برداری کامل از مرکز فضای K و استفاده 

از تابع احتمال گوسی برای بقیه قسمت های این فضا، زیرنمونه برداری در جهت محور x )کدینگ فاز( بصورت 

تصادفی و با تابع احتمال گوسی و در جهت دیگر نمونه برداری بطور کامل و سر انجام از تبدیل هامارد  برای زیر 

نمونه برداری استفاده می شود.

بحثونتیجهگیری: تمام الگوهای پیشنهادی بر روی داده های واقعی MRI شبیه سازی شده و نتایج حاصل 

از آنها با هم مقایسه شده است. در تمامی شبیه سازی ها از 0.3 کل داده های فضای K استفاده شده است. نتایج 

حاصله نش��ان می دهد که الگوی زیر نمونه برداری با تبدیل هادامارد در  تمامی پارامترها بهتر از الگوهای دیگر 

می باشد.
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