
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 بهمن ۲۹ و ۲۸ين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، يازدهم 

    MRو CT ادغام تصاوير کارآمد الگوريتم يک و ارائه  ي سازپياده
  مبتني بر تبديل موجک

  
  

   ۲حسن قاسميانو  ۱سبالن دانشور
   دانشگاه تربيت مدرس‐گروه مهندسي پزشكي

  ۱۴۱۱۵‐۱۱۱تهران، ص پ 
ghassemi@modares.ac.ir 

  
  

  چکيده 
ير حاصل از سيستم هاي تصوير برداري پزشکي مختلف به تنهايي قادر به بيان خصوصيات کامل سـاختاري      تصاو 

در ايـن   .اسـت مختلف   تـصاوير  ترکيب و ادغام اطالعات    ،فرايند کليدي و اساسي   يک   لذا .و کارکردي بافت نيستند   
ـ      الگوريتم ادغام مرتبه پيکسل مبتني بر تبديل موجک ارائه شده است کـه             مقاله اي ر از قـوانين ادغـام چندگانـه ب

دو بتدا  در ا ارائه شده    روش   مطابق  .اي تصوير برداري مختلف استفاده مي کند      هترکيب تصاوير حاصل از سيستم      
 جزئيـات فرکـانس بـاالي ضـرايب         .رد نظر با استفاده از تبديل موجک گسسته تجزيه مـي گردنـد            وتصوير اوليه م  

ه دقـت بـا توجـه بـه         بـ تـصاوير نيـز در هـر مرت       خـام    هـاي    تقريب و   ه شد  ترکيب  غالب يهاموجک مطابق ويژگي  
 ضرائب ادغـام شـده توسـط تبـديل موجـک            يدر نهايت تصوير ادغام شده از بازساز      . شباهتشان ادغام مي گردند   

مـد تـصاوير    آنتايج حاصل حاکي از آن است که روش ارائه شده مي توانـد بـصورت کار                .عکوس حاصل مي گردد   م
CT و MR ام نمايد را ادغ.   

  
  .ي تجزيه چندمقياس ‐ ل موجکيتبد  –ادغام تصاوير:   کليدي يواژه ها

 
  

  مقدمه 
استفاده از حسگرهاي چندگانه براي افزايش توانايي ماشين         

ها و سيـستمهاي  هوشـمند در سـالهاي اخيـر رشـد قابـل                
 ادغام تصاوير حاصـل از چنـد        از اينرو   . توجهي داشته است  

از موضوعات اصلي پژوهـشي      يپزشک سيستم تصوير برداري  
 در حقيقـت  ريتـصاو ادغـام  . ] ۱‐۵ [محققـان گـشته اسـت   

  مختلـف   يستم هـا  يـ سترکيب توام منابع مختلف اطالعات      
اطالعاتي کـه تحـت فراينـد        ١.به شکل يک بيان واحد است     

 يستمهايـ سادغام قـرار مـي گيرنـد ممکـن اسـت حاصـل              
عـات يـک     چندگانه در يـک زمـان و يـا  اطال           يربرداريتصو
 بنـابراين منظـور از واژه   ٢. در يک تناوب زماني باشد    ستميس
      ايجاد  تصوير واحدي است که   فرايندي  » تصوير ادغام«

                                                 
   دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی 1

   استاد گروه مهندسی پزشکی 2

  
مي کند که حاوي توصيفات بيشتري از يک سوژه نسبت به           

  اين تصوير ادغام شده براي . تک تک هر کدام از منابع باشد
ايـن نـوع    .  مي شود  چشم انسان و ماشين ادراک مفيد واقع      

  مرتبه پيکسل نيز مـي      يستميسادغام تصوير را ادغام چند      
حائز اهميتی که در اينجا وجود دارد اين اسـت           نکته   . نامند
که در ادغام مورد اسـتفاده       ير بردار ي تصو يستم ها يس که  

 .داشـته باشـند  مکانی دقيقی  بايستي انطباق    قرار مي گيرند  
غام تـصوير متوسـط گيـري     يکي از ساده ترين روش هاي اد      

اما عليرغم سـادگي ايـن      . پيکسل به پيکسل در تصوير است     
روش اثرات جانبي متعددي در تصوير ظاهر مـي گـردد کـه       

پژوهشهای  ه مقاالت و    مطالع.  کنتراست را کاهش مي دهد    
استفاده بسياري از محققان    نشان می دهد که     سالهاي اخير   

و تحليـل محتـواي      تبديلهاي چندمقياسي بـراي تجزيـه        از  
  . می دانندبسيار مفيد را اطالعات تصوير به منظور ادغام 

  
  

 ۲۴۷ www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 11th Iranian Conference on Biomedical Engineering, February 2004 

       رزنفيلد  بيان چند مقياسي از يک سيگنال اولين بار توسط
محققاني نظير مار، برت و آدلسون      . و ويتگين مطالعه گرديد   

به اين امر واقف گشتند کـه اطالعـات چنـد مقياسـي مـي               
ردهاي پردازش تصوير مفيد واقع     توانند براي تعدادي از کارب    

  .]۶[شوند
 مبتني بر بيان     پيچيده در ادامه تحقيقات روش هاي ادغام       

چند مقياسي  مورد توجه محققان قرار گرفتند که بـسياري           
ام تجزيه چند مقياسي تـصاوير      غاز اين روش ها مبتني بر اد      

(MSD) ايده اصلي انجام يک تبديل چند مقياسـي        .  بودند
(MST)  رکدام از تصاوير اصلي و سپس  طرح ريزي           روي ه

تـصوير  . يک بيان چند مقياسي مرکب از اين تبديلها اسـت         
ادغام شده در نهايت با اعمـال يـک تبـديل چنـد مقياسـي               

  . بدست مي آيد(IMST)معکوس 
 تجزيه چنـد مقياسـي    بطور کلي طرح هاي ادغام مبتني بر        

ي عملکرد بهتري نسبت به ساير روش هاي قبلي حاصـل مـ           
اين طرح ها به نظر مي رسـد مربـوط بـه     امتياز ويژه    .دنساز

  .واقعيات زير باشد
 سيستم بينايي انسان به تغييرات کنتراست محلي ماننـد          ●

تغييـرات کنتراسـت تنـد      . ]۷[لبه ها بـسيار حـساس اسـت       
  . برا ي شخص مشاهده گر داردارزنده ای اطالعات 

ــي  ● ــد مقياس ــه چن ــ تجزي ــه تغيي ــاتي از دامن رات  اطالع
  .کنتراست تند در تصوير را ايجاد مي کند

  مکان نمايي هر دو دامنه فرکانسي  تجزيه چند مقياسي ●
  .و مکاني را حاصل مي سازد

  
 که ادغام در آن قرار دارد، ادغام اغلب به          يبسته به مرحله ا   

 و  يژگـ ي و مرتبـه کسل،  ي پ مرتبه:  شود يمم  يسه دسته تقس  
که در اين مفاله بکـار   کسل  ي پ مرتبهدر ادغام   . مي تصم مرتبه

 که از   ييکسلهاي پ يما رو يب مستق يترکفرايند    گرفته شده،   
  .]۷[.  کنديود، عمل مش يستمها حاصل مي سيخروج

کـه   ن پژوهش ي در ا بر موجک ارائه شده    يروش ادغام مبتن  
از دو    بـه شـمار مـی رود،            MSDاز مهمترين روش هـای      

فرکـانس بـاال و     ات  يـ ر جزئ يام متفـاوت در تـصاو     غـ قانون اد 
ر يجفت تـصو  در اين روش    .  کند ي استفاده م  تقريب  ر  يتصاو
ر ي ضـرائب موجـک حاصـل از تـصاو    يات فرکانس بـاال  يجزئ
 يک انـرژ يـ  کـه بـصورت      غالـب  يي هـا  يژگي مطابق و  ،هياول

ب يـ  شـود، ترک   يف مـ  يب تعر يک ضر ي يگي در همسا  يمحل

بـا  نيـز   ب  ير تقر ين تصاو ي ماب يق محل يار تطب يمع.  گردند يم
  .ردي گيند ادغام مورد استفاده قرار ميت فرايهدادف ه

م يب تعم يل موجک معکوس به ضرا    يت با  اعمال تبد    يدر نها 
الزم به تذکر است    .  گردد ير ادغام شده حاصل م    يافته تصو ي

 در ابتـدا بـا اسـتفاده از روش          MRو  CTه  يـ ر اول يتصاوکه  
ت يـ زه بطور کامل تثب   ي بر اطالعات متقابل نرمال    ي مبتن يها

  .شده اند
  

   تئوري و روش ها
اي ادغـام   روش هـا   همانگونه که در بخش قبل عنـوان شـد،        

ل موجـک   يو بـه ويـژه تبـد      مبتني بر تجزيه چند مقياسـي       
نرو ادغام  ياز ا .   دارند عملکرد بهتري نسبت به ساير روش ها      

ن يـ  هـدف ا   ،  ن روش ها  ي با استفاده از ا    MR و   CTر  يتصاو
  و  اخـذ اطالعـات   نحـوه    ه  يـ در ادامـه    . پژوهش قرار گرفـت   

 ي که مبتنـ   يشنهاديپتم  يالگور  ياده ساز يپکامل  ات  يجزئ
  .خواهد شداشاره  است  (Haar)بر موجک هار

  
 MR  وCT تصاوير اخذ

 MR و   CTتصاوير مورد استفاده در اين پـژوهش، تـصاوير          
اين تصاوير از يك فـرد خـاص و در          . سر و جمجمه  هستند    
 مـدل   CTصوير بـرداري    سيـستم تـ   . يك روز اخذ شده انـد     

Emotion          متعلق به شركت زيمـنس و سيـستم MR   نيـز 
هـر دوي تـصاوير بـا    .  و ساخت فيليپس اسـت  Interaمدل

 ميليمتر حاصل شده اند كه داراي       ۲۳۰ (FOV)ميدان ديد   
ــصويري  ــاد ت ــستند۴۲۸×۴۲۶ابع ــور .  پيكــسل ه ــه منظ ب

اطمينان از يكـسان بـودن مقـاطع تـصوير بـرداري شـده از               
هاي ويژه اي اسـتفاده گرديـده و در نهايـت بـا نظـر               نشانگر

پزشك متخصص تصاوير هم مقطع به كار رفته در اين مقاله         
  .دانتخاب شده ان

  
    بر موجکير مبتنيادغام تصاوطرح 

) ۱( بـر موجـک در شـکل         يبتنمتم ادغام   ي الگور يروش کل 
که تحت و اوليه  ير اصلي تصاوI2و I1 . نشان داده شده است

ت ي دهد که قبال تثبيرند را نشان مي گيغام قرار م ند اد يفرا
 در  I2 و   I1. افتـه اسـت   ي ادغام   يير نها يز تصو ي ن F. شده اند 
ر ير تـصو يـ  ز3Lام بـه  L ل موجک مرتبه يله تبديابتدا بوس

ک يـ  و   Lل در هر سـطوح دقـت        ي و ما  ي، عمود ي افق يجزئ
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ر نـشان   يـ  شوند که بـصورت ز     يه م يتجزخام  ب  ير تقر يتصو
  .وند شيداده م

)۱    ({ }2,1,,,,,...,,, ,,,,1,1,1, =jADVHDVH LjLjLjLjjjj

LLLL ADVHDVH ,,,,...,,, 111

kjA ,
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1, +kjA
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),,;2,1;,...1 ,,, kjkjkj HVDjLk ==

  
جه به يابند که نتي يب مي ترکI2 و I1 ير هاير تصويجفت ز
                                : شودير نشان داده ميصورت ز

{ }  )۲             (
 ، افتـه يم  يب تعمـ  يل موجک معکوس ضـرا    يت با  تبد   يدر نها 
 يتم هـا يالگـور .  گرددي م ي بازساز ييهاافته ن ير ادغام   يتصو

 در ادامه مـورد     ات کامل يجزئبا  ق و   يعنوان شده بصورت دق   
  .]۸[بحث قرار خواهند گرفت

  
  ر يه موجک تصويتجز
نـگ دو جهتـه و      يلتريات ف ير شامل عمل  يه موجک تصو  يتجز

اس و  ياز آنجا که مق   .  از دو است   ي با مضرب  ير نمونه بردار  يز
تـوان بـا     ير را م  يه تصو يتند، تجز ر هس يا پذ دتابع موجک ج  

ف ها و   ي رد ي رو يه تک بعد  ير تجز يپذ استفاده از بسط جدا   
ر بـه چهـار     يل، تـصو  يدر هر مرحله تبد   . ستونها بدست آورد  

 بعنــوان نمونــه اگــر .  شــوديه مــيــر تجزير تــصويــز
ــصو ــلي را ت  ير اص

ر يـ ل موجـک بـه چهـار ز       ي مرحله تبد  م در هر  يريدر نظر بگ  
 همانگونه که در     و   ر  يتصو
ـ  . گـردد  يه مـ  يـ  نشان داده شده، تجز    )۲(ر  يتصو ن جـز   ي اول

ن گـذر بدسـت     ييلتر پـا  ي که بعد از دو باز عبور از ف        
ن جـز  يـ بـه ا (   شـود يده مـ ين نام ييد جز فرکانس پا   ي آ يم

 مراحـل  ين جـز بـرا    يـ ا).  شـود  يز گفته م  ي ن ن  يتخم
 ي بکار مـ   يه و ورود  ير اول يل موجک بعنوان تصو   ي تبد يبعد
 اطالعـات فرکـانس     ي حاو  و   . رود
) ۲(در شـکل    . اشندب ي م ل  ي و ما  ي، عمود ي افق يباال
H ن گذر و ييلتر پايک فيG لتر باالگذر استيک في.  

1,1,1, +kjV

1,, +kjV

k

 به   و    يب جزئ ي ضرا ،هيبعد از تجز  
 يش داده مي نما و با ب  يترت

  .]۷[شوند

kjkjkjD

kjkjkj cHcVcD

  
 ادغام عدهاق

 ي قـرار مـ    ي ادغام مورد بحـث و بررسـ       هعدقان بخش   ي در ا 
.  شـود  يتم ادغام بر اساس هدف ادغام انتخاب م       يالگور. گرد

 يستياگر هدف محدود کردن اغتشاش باشد، با      بعنوان مثال   

 ير بازساز يضرائب معادل اغتشاش صفر گردند و سپس تصو       
  . گردد

ل از  يـ  و ما  ي، عمـود  يات افق ير جزئ يدر تصاو الگوريتم ادغام   
:  کنـد کـه عبارتنـداز      يب استفاده مـ   يفاوت ترک دو روش مت  

 غالب  ي ها يژگيتم و ين الگور يدر ا . يريانتخاب و متوسط گ   
ر ي تـصو   ي رو ياثـر   شـده و   ييه شناسـا  يـ ر اول يدر هر تـصو   

 در ي محلـ يک انـرژ يـ  غالـب بـصورت    يژگيو.  دارد يبيترک
  . شوديف مي ضرائب تعريگيهمسا

  
)۳      (  

ه، يـ  سـطح تجز k،  يب موجـک فعلـ    ي مکـان ضـر    (x,y)که  
c(x,y,k)  در مکـان     يب موجـک فعلـ    ي مقدار ضر (x,y)  و 

(m,n)  اندازه .  استيب فعلي از ضرائب اطراف ضري پنجره ا
  . شودي در نظر گرفته م۳×۳معموال کوچک و پنجره 

 ،  )ک سطح دقت    يدر
 کنـد   ي استفاده م  قيار تطب يک مع ير از   يتم ادغام تصو  يالگور

ق در مکـان    يـ ار تطب يمع.  کند ين م ييب را تع  يکه روش ترک  
(x,y)ه ي و سطح تجزkگردديف مير تعري بصورت ز .  

)۴(  
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 اشـاره   I2 و   I1ه  يـ ر اول ي بـه تـصاو    2و  1 يس هـا  ير نو يکه ز 
 يسه مـ  يـ مقا) ۵/۰بطور مثال    ( T1ک آستانه   ي با   M. دارند

ک ي کدام يريا متوسط گ  يگردد روش انتخاب    شود تا معلوم    
 T1 يا مـساو ي کوچکتر   Mاگر  . ردي گ يمورد استفاده قرار م   

ب مغلـوب  ي گـردد و ضـر  ين ميغالب تر جانش  ب  يباشد، ضر 
  :  گردديان مير بيانتخاب بصورت زقاعده .  گردديحذف م

)۵    (  

  
ل ي در تبد  يي نها ب ادغام شده  ي ضرا c(x,y,k)ن رابطه   يدر ا 

.  اســتيبــيموجــک ترک
ه بهم بـوده و     ي شب يليه خ ير اول ي، تصاو T1 بزرگتر از    Mاگر  

.  گـردد  يلها محاسـبه مـ    يب تبد ي ضرا يمتوسط وزندار از رو   
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ف يـ ر تعر يـ  بـصورت ز   يري بکار رفته در متوسط گ     يوزن ها 
  . گردنديم

)۶                   (
)α1(2min

αω
−
−= M  

minmax 1 ωω −=

min

  
ب غالـب   ي بـه ضـرا    maxωف و   يب ضـع  ي به ضـرا   ωکه  

ل يب تبـد  ي، ضـر  يريـ در حـال متوسـط گ     .  گردد ياعمال م 
ر يـ ه بـوده و بـصورت ز      يـ ب اول ي متوسط وزندار ضـرا    يبيترک
  . شودي مياده سازيپ
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 شـده و    ييق شنانـسا  يـ ار تطب يز مع ي ن ه دقت   يدر مرت 

ا متوسـط   يـ نکه انتخـاب    يب ا ين روش ادغام ضرا   ييجهت تع 
ق يـ ار تطب يـ مع. رديـ  گ ي است، مورد استفاده قـرار مـ       يريگ

تم ي گـردد، امـا الگـور      يمحاسبه مـ  ) ۴(و  ) ۳(مطابق روابط   
آنچـه در مـورد     ب بـا    ي ضـرا  يريـ  انتخاب و متوسـط گ     يها

ک ي با Mسه يبا مقا. ات گفته شد متفاوت استير جزئيتصاو
 ين م ييتم مورد نظر تع   يالگور) ۷/۰بطور مثال    ( T2آستانه  
  . گردد
ار يه و منبـع بـس     يـ ر اول ي باشـد، تـصاو    T2 بزرگتر از    M اگر  
 يل محاسبه مـ   يب هر دو تبد   ي از ضرا  يه بوده و متوسط   يشب

  .دي آير بدست ميابطه ز از ريبيل ترکيب تبديضر. گردد
)۸      ()),(),((

2
1),( ,2,1 yxcAyxcAyxcA LLL +=
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2,1),,(),(),( 1,, =−= + jyxAyxAyxA LjLjj
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 يب بـا انـرژ    ي باشد، ضـر   T2ا برابر با مقدار     يکوچکتر  Mاگر  
 يگر حذف مـ   يب د ي شده و ضر   يبيل ترک ين تبد يگزيباال جا 
L  .تعريف مي شودصورت ه اين ب يات بااليجزئ. گردد

)۹  (  
 ن  يين فرکـانس پـا    ي تخمـ  ن رابطـه    ي در ا  که

  : عبارت است از (x,y)ب در مکان ي ضري محليانرژ. است
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p(m,n)ــا    مـــشخص{{0,1,0},{1,2,1},{0,1,0}} بـ
ل ين تبـد  يگزي باال جـا   يب با انرژ  يرضزينجا ن يدر ا .  گردد يم

قاعـده  .  گـردد  ي کم حذف م   يب با انرژ  ي شده و ضر   يبيترک
  .]۹[ گرددي مياده سازير پيانتخاب بصورت ز

)۱۱(  

  
 حاصـل شـدند،   يبـ يب موجک ترکي ضرا ينکه تمام يبعد از ا  

ر ادغـام   ي بدسـت آوردن تـصو     يل موجک معکوس بـرا    يتبد
  .ردي گي انجام مييافته نهاي
  

  ي موجک تصويبازساز
ل يد، تبـد  يـ ه موجـک عنـوان گرد     يـ بر عکس آنچـه در تجز     

ات نمونـه  يـ ک عمليـ  موجـک  يا بازسـاز يـ موجک معکوس   
نـد در   ين فرا يـ اگرام ا يـ د. افـت اسـت   ي و باز  يشيافزا يبردار

ب يـ  بـه ترت    و   H∗. نشان داده شـده اسـت     ) ۳(شکل  
  .]۱۰[ هستند G و  Hمعکوس شده 

∗G

  
  يشج آزماينتا

، )ت شدهيتثب (MR و CTه ير اوليجفت تصاو) ۴(در شکل   
افتـه بـا اسـتفاده از       ير  ير،  تـصو   ين تـصاو  يـ ه موجـک ا   يتجز

جـه ادغـام    يکـسل، و نت   يکـسل بـه پ    ي ساده پ  يريمتوسط گ 
 را  يريل موجک و قواعد انتخاب و متوسط گ       ي بر تبد  يمبتن

نجـا موجـک    يموجـک اسـتفاده شـده در ا        .  دهـد  ينشان م 
 بعد از    MR و   CTر  ي هر کدام از تصاو    بوده و    (Haar)هار
 . گردنـد  يل م ي تبد ي باند فرکانس  هشته به   ي مرحله تجز  دو

ر بـا اسـتفاده از      ي گردد ادغام تصاو   يهمانگونه که مشاهده م   
) يريـ متوسط گ (گريسه با روش د   ي در مقا   شده   روش عنوان 

  . را حاصل نموده استيو قابل قبول تر جه بهترينت
  

  جه گيري نتي
تــصاوير حاصــل از سيــستم هــاي تــصوير بــرداري پزشــکي 
مختلف به تنهايي قادر به بيان خصوصيات کامل سـاختاري          

 ي از روش هـا    يکير  يادغام تصاو . و کارکردي بافت نيستند     
ستم يـ ک صحنه حاصـل از س     ير  ير تصاو يمهم در بهبود تفس   

در ايـن مقالـه الگـوريتم     .. مختلف اسـت ير برداري تصو يها
غام مرتبه پيکسل مبتني بر تبديل موجک ارائه شده است          اد

که از قوانين ادغام چندگانه بر اي ترکيب تصاوير حاصـل از            
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 بهمن ۲۹ و ۲۸ين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، يازدهم 
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نتايج .  سيستم هاي تصوير برداري مختلف استفاده مي کند       
بازيافت تصاوير با استفاده از روش      حاصل حاکي از آن است      

صـل  ارائه شده نتايج بهتري را نسبت به ديگـر روش هـا حا            
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kA11  و  V از ر ي بازسازی موجک تصو– ۳شکل  ,, ++ kk AH1+kD 1+k

  
 

 
 
                
 
 

 
   
  
 
 
 
 

 )ب  (                   )              الف(

  

 )د  (                       )           ج(

 )و  (                    )              ه(

  :نها آ و نتايج ادغامCT-MR  تصاوير‐
.  تجزيه موجک تصاوير اوليه)د(و ) ج. (وير اوليه

) و. (غام شده با استفاده از روش متوسط گيري
  ير ادغام شده بوسيله تبديل موجک

۲۵۲
۴شکل
تصا) ب(و )الف(

تصوير اد) ه(
تصو

 www.SID.ir


