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 تصويربرداري با . رزولوشن، كنتراست و نويز تصوير : عبارتند از اي سه مشخصه اصلي در بررسي كيفيت تصاوير پزشكي هسته : مقدمه
 يكي از . دهد تابش پوزيترون ويژگي و حساسيت بااليي در كاربردهاي انكولوژي دارد، اما سطح باالي نويز، كيفيت تصاوير را تنزّل مي

 . توان از آن براي كاهش نويز استفاده كرد، تبديل موجك است روشهايي كه مي
 نگاري كارلو براي مقطع سازي مونت افزار شبيه كه نرم SimSET افزار از نرم PET در مطالعه حاضر، براي توليد تصاوير : روشها مواد و

 اكتيويته نسبي ارگانهاي مختلف در فانتوم بر اساس تصاوير واقعي . استفاده شده است NCAT باشد، و فانتوم چهار بعدي تابشي مي
 . اند باالترين شمارش به عنوان تصوير مرجع و ساير تصاوير به عنوان تصاوير نويزي مورد پردازش قرار گرفته تصوير با . اند تنظيم شده

 ۵۴ در اين تحقيق تأثير . اند تدوين شده MATLAB افزار هاي الزم براي بازسازي، پردازش تصاوير و نويززدايي با استفاده از نرم برنامه
 به منظور مقايسه تصاوير نويز زدايي شده با تصوير . روي تصاوير مورد بررسي قرار گرفته است موجك مختلف با چهار روش متفاوت بر

Line و اختالف RMS مرجع، از profile استفاده شده است . 
 در ايـن حالـت . در سطح اول تجزيـه تشـخيص داده شـد SWT بهترين روش نويززدايي RMS با توجه به مقادير : گيري نتيجه بحث و

 مجلـه فيزيـك ( . رسد و بيشترين شباهت بين تصوير نويز زدايي شده و تصوير مرجع وجود داشـت نسبي به كمترين مقدار مي RMS مقدار
 ) ۴۱ - ۵۰ : ۸۸ تابستان ، ) ۲۳ ( ، پياپي ۲ ، شماره ۶ پزشكي ايران، دوره

NCAT م و فانتو SimSET افزار ، نرم ، نويز، تبديل فوريه، تبديل موجك PET تصويربرداري : كلمات كليدي



 همكاران و بهاره شالچيان

 ۸۸ ،  تابستان ) ۲۳ ( ، پياپي ۲ ، شماره ۶ مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره / ۴۲

 مقدمه - ۱
 يكي از روشهاي اصلي براي ارزيابي كيفيت تصوير، بررسي

 توان اين خصوصيات را خصوصيات فيزيكي آن است كه مي
 براي تصوير يا سيستم تصويربرداري بصورت كمي محاسبه

 اي اي كه براي كيفيت تصاوير پزشكي هسته سه مشخصه . كرد
 رزولوشن مكاني به : گيرند، عبارتند از ي مورد نظر قرار م

 معناي جزئيات يا وضوح، كنتراست به معناي تفاوت در
 بين نواحي كه غلظت ) يا تفاوت در شدت ( دانسيته تصاوير

 راديواكتيويته متفاوتي دارند، نويز آماري ناشي از تغيير يا
 نوسان در واپاشي راديواكتيو و نويز ساختاري ناشي از

 هاي متفاوتي از اين سه فاكتور جنبه . ستگاه آرتيفكتهاي د
 كنند، اما كامالً مستقل از كيفيت تصوير را توصيف مي

 بهبود يكي از آنها با بهتر يا بدتر شدن يك يا . يكديگر نيستند
 . ] ۱ [ چند فاكتور ديگر همراه است

 يكي از روشهاي PET تصويربرداري با تابش پوزيترون يا
 باشد كه در اي مي ر پزشكي هسته تصويربرداري توموگرافي د

 هر چند . سالهاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است
 ويژگي و حساسيت بااليي در كاربردهاي PET تصاوير

 اما سطح باالي نويز در اين تصاوير ، ] ۳ ، ۲ [ انكولوژي دارند
 . دهد صحت تشخيص را كاهش مي

 اي، ه روش متداول براي كاهش نويز در تصاوير پزشكي هست
 اين تبديل در آناليز و . است FT يا به اختصار ۱ تبديل فوريه

 تبديل فوريه با استفاده از . پردازش تصاوير بسيار كاربرد دارد
 يك سيگنال به عوامل سينوسي يعني فركانسهاي سازنده

 اما اين تبديل داراي محدوديتهايي . ] ۴ [ شود سيگنال تجزيه مي
 زماني در فضاي / كاني در تبديل فوريه، اطالعات م . است

 براي مثال در يك تصوير پزشكي . رود فركانس از بين مي
 اي، تغييرات مكاني مربوط به غلظت ماده راديواكتيو در هسته

 ها به فضاي بدن حائز اهميت است كه با انتقال اين داده

1 Fourier transform 

 از طرف . رود فركانس، تمامي اطالعات مكاني از بين مي
 بودن فوريه بايد شرط ثابت ديگر، براي استفاده از تبديل

 در حاليكه سيگنالهاي مربوط به تصاوير . سيگنال برقرار باشد
 اشكال ديگر اين است كه . اي ثابت نيستند پزشكي هسته

 كند كه يك فركانس خاص در سيگنال تبديل فوريه تعيين مي
 وجود دارد يا نه و در مورد اينكه اين فركانس در كجاي

 اما . ] ۵ [ دهد اتي بدست نمي سيگنال واقع شده، اطالع
 براي . اند اي در مكان كد شده اطالعات تصاوير پزشكي هسته

 معادل ايجاد يك مولفه مثال وجود يك متاستاز در تصوير،
 جديد در حوزه فركانس است اما مكان آن در اين حوزه

 . شود مشخص نمي
 STFT يا به اختصار ۲ روش ديگر تبديل فوريه زمان كوتاه

 ن حالت سيگنال به بخشهاي به اندازه كافي در اي . است
 گردد، بطوري كه بتوان در هر يك از اين كوچك تقسيم مي

 سپس تبديل فوريه در هر . بخشها سيگنال را ثابت فرض كرد
 بطور جداگانه انجام و نتايج به ترتيب مجاور هم ) پنجره ( بازه

 به تبديل فوريه زمان كوتاه مشكل اصلي . شوند قرار داده مي
 اين اصل كه در . صل عدم قطعيت هايزنبرگ مربوط است ا

 واقع براي مومنتم و مكان ذرات در حال حركت بيان شده
 يك سيگنال نيز بكار فركانس - است، در مورد اطالعات زمان

 بر طبق آن، اطالعات فركانسي و زماني يك سيگنال . رود مي
 فركانس، قابل دستيابي - در يك نقطه در نمودار زمان

 توان مشخص كرد كدام جزء طيفي در يعني نمي . اشد ب نمي
 توان باندهاي كدام لحظه خاص وجود دارد و تنها مي

 هر . فركانسي موجود در يك فاصله زماني را مشخص كرد
 چه پهناي پنجره باريكتر باشد، رزولوشن زماني بهتر است و

 شود، اما رزولوشن فرض ثبات سيگنال هم بهتر برقرار مي
 برعكس، پنجره پهن رزولوشن . ر خواهد شد فركانسي بدت

 . دهد ضعيف بدست مي فركانسي خوب و رزولوشن زماني

2 Short time Fourier transform



 كاهش نويز در تصاوير با تبديل موجك

 ۸۸ ،  تابستان ) ۲۳ ( ، پياپي ۲ شماره ، ۶ مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره / ۴۳

 هاي پهن ممكن است با شرط ثبات عالوه بر آن، پنجره
 . ] ۵ [ سيگنال متناقض باشند

 هم رزولوشن فركانسي و WT يا به اختصار ۱ تبديل موجك در
 كند، ي فركانس تغيير م - هم رزولوشن زماني در نمودار زمان

 تفاوت . بدون اينكه اصل عدم قطعيت هايزنبرگ نقض شود
 اين است كه پهناي تبديل فوريه زمان كوتاه با تبديل موجك

 اين روش در . كند پنجره براي هر يك از اجزاي طيفي تغيير مي
 فركانسهاي باال، رزولوشن زماني خوب و رزولوشن فركانسي

 انسي خوب و ضعيف و در فركانسهاي پايين، رزولوشن فرك
 در تبديل موجك . دهد رزولوشن زماني ضعيف بدست مي

 گسسته، سيگنال از يك سري فيلترهاي باالگذر براي آناليز
 گذر براي آناليز فركانسهاي باال و از يك سري فيلترهاي پايين

 سيگنال به دو بخش . ] ۶ [ شود فركانسهاي پايين، عبور داده مي
 يگنال از فيلتر باالگذر كه بخش حاصل از عبور س : شود تقسيم مي

 ۲ باشد و جزئيات مي ) از جمله نويز ( شامل اطالعات فركانس باال

 گذر كه نام دارد، و بخش حاصل از عبور سيگنال از فيلتر پايين
 شامل اطاعات فركانس پايين و در برگيرنده مشخصات هويتي

 در نهايت، . ] ۸ ، ۷ [ شود ناميده مي ۳ سيگنال است و كليات
 سيگنالها را خواهيم داشت كه همان سيگنال اوليه را گروهي از
دهند اما هر گروه سيگنال به باند فركانسي متفاوتي نشان مي

 دانيم كدام سيگنال به كدام باند در اين حالت مي . مربوط است
 فركانسي مربوط است و اگر همه آنها را با هم در يك گراف سه

 ركانس را در محور بعدي نمايش دهيم، زمان را در يك محور، ف
 در اينجا نيز با . دوم و دامنه را در محور سوم خواهيم داشت

 توان مشخص كرد توجه به اصل عدم قطعيت هايزنبرگ نمي
 دانيم كدام كدام فركانس در كدام لحظه خاص وجود دارد، اما مي

 . باند فركانسي در كدام فاصله زماني وجود دارد
 باشند، اگر يك و بعد مي با توجه به اينكه تصاوير داراي د

1 Wavelet transform 
2 Detail 
3 Approximation 

 تصوير توسط تبديل موجك گسسته مورد تجزيه قرار گيرد،
 يك تصوير مربوط به كليات و : چهار تصوير بدست مي آيد

 جزئيات افقي، عمودي و ( سه تصوير مربوط به جزئيات
 اي نويز معموالً از نوع از آنجا كه در پزشكي هسته ). قطري

 رسد كه اين جزئيات سهم باشد، به نظر مي فركانس باال مي
 هدف از اين تحقيق نيز، . اي در ايجاد نويز داشته باشد عمده

 با استفاده از PET سازي شده كاهش نويز در تصاوير شبيه
 . تبديل موجك است

 در حال حاضر، تبديل موجك بطور گسترده در بسياري از موارد
 كاهش سازي تصاوير، توان به فشرده از آن جمله مي . رود بكار مي

 و ) الكتروكارديوگرام ( ECG نويز، نويززدايي در سيگنالهاي
 . ] ۱۰ ، ۹ ، ۷ [ اشاره كرد ۴ بهبود كيفيت تصوير

 مواد و روشها - ۲
 يك روش براي ارزيابي و توسعه دستگاههاي تصويربرداري

 . سازي است پزشكي و روشهاي كار آنها استفاده از تكنيكهاي شبيه
 ت تصويربرداري واقعي، انجام بسياري با توجه به اينكه در مطالعا

 بر است، روشهاي از تجربيات عمالً غير ممكن و يا بسيار هزينه
 سازي بصورت يك مكمل مهم و ضروري در مباحث تئوري، شبيه

 آزمايشگاهي و مطالعات كلينيكي به شمار / روشهاي تجربي
 SimSET ۵ سازي از در مطالعه حاضر، براي شبيه . ] ۱۱ [ رود مي

 كارلو براي سازي مونت افزار شبيه اده شده است؛ كه نرم استف
. ] ۱۲ [ باشد مي نگاري تابشي مقطع

 سازي، در دست داشتن يك يك بخش مهم در مطالعات شبيه
 در اين مطالعه، فانتوم . مدل واقعي از آناتومي بدن انسان است

 منظور ايجاد مدلي واقعي از كه به NCAT ۶ چهار بعدي
 وژي انسان توسعه يافته است، مورد استفاده آناتومي و فيزيول
 بايد مقدار NCAT براي توليد فانتوم . ] ۱۳ [ قرار گرفته است

4 Image enhancement 
5 Simulation System for Emission Tomography 
6 NURBSbased CardiacTorso Phantom



 همكاران و بهاره شالچيان
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 در اينجا . اكتيويته اندامهاي تنه بصورت نسبي تعيين شود
 فرض شده است و اكتيويته ۱۰۰ اكتيويته بطن چپ برابر با

 به منظور تعيين . گردد ساير ارگانها نسبت به آن محاسبه مي
 كتيويته نسبي بين ارگانهاي مختلف از يك اسكن نرمال ا

PET پس از باز كردن تصوير در محيط . استفاده شد 
MATLAB براي بطن ۱۰۰ ، نسبتهاي اكتيويته با فرض مقدار 

 ، ۶۰ ، كبد ۷۵ بطن راست : چپ بدين صورت مشخص شدند
 سپس اين مقادير به ارگانهاي متناظر . ۱۰ ها و ريه ۵۰ طحال

 سپس، يك تصوير با . نسبت داده شدند NCAT در فانتوم
 شمارش باال به عنوان تصوير مرجع و تصاويري با شمارش

 . سازي شدند پايين به عنوان تصاوير نويزي شبيه
 هاي الزم براي بازسازي، پردازش تصاوير و نويز تمامي برنامه

 MATLAB افزار ، با استفاده از نرم ) كاهش نويز / حذف ( زدايي
 ها از روش تبديل موجك براي در تمامي برنامه . تدوين شدند

 در مجموع . تجزيه و بازسازي مجدد تصاوير استفاده شده است
 چهار برنامه كه هر يك با روشي خاص و متفاوت، تصاوير را

 موجك مختلف بر ۵۴ كردند، تهيه شدند و تأثير نويز زدايي مي
 هار برنامه در اينجا اين چ . روي تصاوير مورد بررسي قرار گرفتند

 . شوند به اختصار توضيح داده مي
 تبديل ( DWT ۱ زدايي با استفاده از روش نويز - ۱ - ۲

 ) موجك گسسته
 در اين تكنيك ابتدا تصاوير به چهار قسمت كليات، جزئيات
 افقي، جزئيات عمودي و جزئيات قطري تجزيه و سپس با

 كليات، ) با استفاده از الف : چند روش مختلف بازسازي شدند
 ) كليات و جزئيات عمودي، د ) كليات و جزئيات افقي، ج ) ب

 با توجه به اينكه نويز موجود در . كليات و جزئيات قطري
 باشد، اي معموالً داراي فركانس باال مي هسته تصاوير پزشكي

 باال - حذف بخش جزئيات كه در برگيرنده اطالعات فركانس
 ش نويز تواند در كاه و مشخصات جزئي سيگنال است، مي

1 Singlelevel Discrete Wavelet Transform 2D 

 الزم به ذكر است كه قسمت كليات حاوي . موثر باشد
 . پايين و مشخصات هويتي سيگنال است - اطالعات فركانس

 . پس از آن، جزئيات را دو به دو با بخش كليات جمع كرديم
 در مرحله بعد قسمت كليات را حذف و جزئيات را به

 ا ت ) دو تايي و سه تايي ( شكلهاي مختلف با هم جمع كرديم
 مشخص شود كه كدام حالت از حذف جزئيات، بيشترين

 . دارد تأثير را در كاهش نويز
 تبديل ( SWT ۲ روش نويززدايي با استفاده از - ۲ - ۲

 ) موجك گسسته ساكن
 نيز همانند روش قبلي تصاوير به چهار قسمت در اين تكنيك

 كليات، جزئيات افقي، جزئيات عمودي و جزئيات قطري
 در اين روش . ي مختلف بازسازي شدند تجزيه و با روشها

 تصاويري كه فقط با استفاده از كليات بازسازي شدند، از
 كيفيت مطلوبي برخوردار بودند و با اضافه شدن هر يك از

 . شد جزئيات به كليات نويز به وضوح به تصاوير اضافه مي
 به SWT در مرحله دوم قسمت كليات دوباره با استفاده از

 ئيات افقي، جزئيات عمودي و جزئيات قطري كليات، جز
 سپس . بازسازي شد ) به تنهايي ( تجزيه و با استفاده از كليات

 بدين ترتيب نتايج . اين مرحله براي بار سوم نيز تكرار شد
 . تجزيه تا سه سطح مورد بررسي قرار گرفت

 ۳ كلّي گذاري آستانه روش - ۳ - ۲

 اول، دوم، سطح ( در اين روش بدون توجه به سطح تجزيه
 يك مقدار حقيقي و مثبت براي همه سطوح ) غيره سوم و

 . شود تجزيه به عنوان آستانه در نظر گرفته مي
 در دو ( ۴ گذاري وابسته به سطح آستانه روش - ۴ - ۲

 ) ۶ و نرم ۵ حالت سخت
 تجزيه تعيين مقدار آستانه با توجه به سطح در اينجا كه

2 Singlelevel Discrete Stationary Wavelet Transform 2D 
3 Global thresholding 
4 Level dependent thresholding 
5 Hard 
6 Soft



 كاهش نويز در تصاوير با تبديل موجك

 ۸۸ ،  تابستان ) ۲۳ ( ، پياپي ۲ شماره ، ۶ مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره / ۴۵

 لت سخت در حا . شود و براي همه سطوح يكسان نيست مي
 براي تمام ضرايب در يك سطح تجزيه خاص، مقدار آستانه
 يكسان است؛ اما در حالت نرم آستانه با توجه به مقدار هر

 . ] ۱۴ [ گردد داده تعيين مي
 تصوير هاي تدوين شده، ابتدا تصوير نويزي با در برنامه

 پس از انجام . شد محاسبه مي RMS ۴ ۲ مرجع مقايسه و مقدار
 بين تصوير RMS روي تصوير نويزي، مقدار نويز زدايي بر

 ميزان RMS مقدار . گرديد آزمون و تصوير مرجع محاسبه مي
 دهد؛ بدين معنا كه براي دو شباهت دو تصوير را نشان مي

 بنابراين اگر . باشد تصوير يكسان اين مقدار برابر با صفر مي
 بين تصوير نويز زدايي شده ( RMS بعد از نويز زدايي، مقدار

 بين تصوير ( اوليه RMS در مقايسه با ) تصوير مرجع و
 دهنده افزايش كاهش يابد، نشان ) نويزي و تصوير مرجع

 شباهت است؛ يعني تصوير نويز زدايي شده در مقايسه با
 تصوير نويزي اوليه به تصوير مرجع شباهت بيشتري پيدا

 بر روي تمام پيكسلها RMS معيار خطاي . كرده است
 . محاسبه شده است

 استفاده ۳ الين پروفايل در روش ديگر براي مقايسه تصاوير از
 بدين ترتيب كه با مشخص كردن مقادير پيكسلي در يك . كرديم

 رديف خاص بر روي نمودار، ابتدا تصاوير نويزي و مرجع و
 . سپس تصاوير نويز زدايي شده و مرجع را با هم مقايسه كرديم

 ها بود؛ يعني انتظار الين پروفايل مبناي مقايسه ميزان شباهت
 تصوير الين پروفايل زدايي، داشتيم كه با اعمال يك روش نويز

 . تر شود تصوير مرجع شبيه الين پروفايل به زدايي شده نويز

 نتايج - ۳
 يج مربوط به روش اول نويز زدايي نتا - ۱ - ۳

 ، هر تصوير به چهار DWT در اين مرحله با استفاده از روش
 بخش كليات، جزئيات افقي، جزئيات عمودي و جزئيات
قطري تقسيم شد؛ سپس سعي كرديم كه با روشهاي مختلف

 را با يكديگر جمع كرده، دوباره تصوير اوليه را تصاوير اين
 . بدست آوريم

 جزئيات قطري + كليات تصوير بازسازي شده با استفاده از ، كليات استفاده از قسمت تصوير رفرنس، تصوير نويزي، تصوير بازسازي شده با : از چپ به راست - ۱ شكل

 ۱ مربوط به تصاوير شكل الين پروفايل - ۲ شكل

1 Root mean squared error 
2 Line profile



 همكاران و بهاره شالچيان

 ۸۸ ،  تابستان ) ۲۳ ( ، پياپي ۲ ، شماره ۶ مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره / ۴۶

 نسبي در چهار روش مختلف بازسازي RMS مقدار ميانگين - ۱ جدول
 (انحراف معيار ± ميانگين) R روش بازسازي

 ۰ / ۳۱۵ ± ۰ / ۰۰۷ كليات
 ۰ / ۵۸۵ ± ۰ / ۰۱۳ جزئيات افقي + كليات
 ۰ / ۵۸۸ ± ۰ / ۰۰۸ جزئيات عمودي + كليات
 ۰ / ۴۴۶ ± ۰ / ۰۰۲ جزئيات قطري + كليات

 بين تصوير نويز RMS ( ثانويه RMS نسبي، RMS منظور از
 RMS ( اوليه RMS تقسيم بر ) زدايي شده و تصوير مرجع

 تمامي روشهاي . باشد مي ) بين تصوير نويزي و تصوير مرجع
 سازي شده انجام زدايي بر روي بيست تصوير شبيه نويز
 اند و مقدار خطاي موجود در جداول نيز بر اين مبنا شده
 . باشد مي

 باال - از آنجا كه جزئيات در برگيرنده اطالعات فركانس
 اي هستند و با توجه به اينكه نويز در تصاوير پزشكي هسته

 ام جزئيات باشد؛ بنابراين با حذف تم داراي فركانس باال مي
 شود، ديده مي ۲ همانگونه كه در شكل . يابد نويز كاهش مي

 داري با افزودن يكي از جزئيات به كليات نويز بطور معني
 . نيز مؤيد اين مطلب هستند ۱ مقادير جدول . يابد افزايش مي

 رفت، با افزودن دو بخش از جزئيات به همانطور كه انتظار مي
 ه فقط يكي از جزئيات به بخش بخش كليات، نسبت به حالتي ك

 . يافت كليات افزوده شده بود، نويز بطور قابل توجهي افزايش مي
 در مرحله بعد قسمت كليات را حذف و جزئيات را به

 با ). دوتايي و سه تايي ( شكلهاي مختلف با هم جمع كرديم
 هاي داراي فركانس پايين كه حاوي حذف اين قسمت داده

 رود و تنها ي تصوير هستند، از بين مي اطالعات كلّي و هويت
 ماند؛ بنابراين حذف كليات در باال باقي مي - بخشهاي فركانس

 . نويز زدايي تصاوير مطلوب نيست
 يج مربوط به روش دوم نويز زدايي نتا - ۲ - ۳

 ، هر تصوير به چهار SWT در اين مرحله با استفاده از روش
 و جزئيات تصوير كليات، جزئيات افقي، جزئيات عمودي

 قطري تقسيم شد؛ سپس سعي كرديم كه با چند روش
 را با يكديگر جمع كرده، دوباره تصوير اوليه تصاوير مختلف

 . را بدست آوريم

 تصوير رفرنس و تصوير نويزي، رديف : از چپ به راست، رديف اول - ۳ شكل
 در سطح اول و دوم تجزيه SWT تصاوير بازسازي شده با روش : دوم

 ۳ مربوط به تصاوير شكل الين پروفايل - ۴ شكل

 نسبي در سه سطح تجزيه RMS مقدار ميانگين - ۲ جدول
 (انحراف معيار ± ميانگين) R سطح تجزيه
 ۰ / ۱۹۶ ± ۰ / ۰۰۵ سطح اول
 ۰ / ۰۸۶ ± ۰ / ۰۰۹ سطح دوم
 ۰ / ۱۱۹ ± ۰ / ۰۲۵ سطح سوم

 . ابتدا فقط از قسمت كليات براي بازسازي تصوير استفاده شد
 مشاهده كرديم كه با افزودن هر يك از جزئيات به قسمت

يابد، بطوري كه داري تنزّل مي كليات، كيفيت تصوير بطور معني



 كاهش نويز در تصاوير با تبديل موجك

 ۸۸ ،  تابستان ) ۲۳ ( ، پياپي ۲ شماره ، ۶ مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره / ۴۷

 بنابراين در . باشد از نظر تشخيصي قابل تفسير و بررسي نمي
 اينجا تصاويري كه تنها با استفاده از قسمت كليات بازسازي

 . اند سي قرار گرفته اند، در سه سطح تجزيه مورد برر شده
 رسد كه نويز در سطح سوم تجزيه ، به نظر مي ۴ با توجه به شكل
 اما بايد توجه داشت كه به علت تجزيه تصوير تا . كمتر شده است

 سه سطح، عالوه بر اطالعات فركانس باال، بخشي از اطالعات
 ۳ اند و همانگونه كه در شكل پايين نيز از دست رفته - فركانس

 با توجه به . د، تصوير دچار محوشدگي شده است شو ديده مي
 ، بهترين حالت مربوط به سطح دوم تجزيه است كه در ۲ جدول

 . نسبي به كمترين مقدار رسيده است RMS آن،
 نتايج مربوط به روش سوم نويز زدايي - ۳ - ۳

 براي حذف نويز كلّي گذاري در اين مرحله از تكنيك آستانه
 سطح ( بدون توجه به سطح تجزيه در اين روش، . استفاده كرديم

 ، يك مقدار حقيقي و مثبت براي همه ...) اول، دوم، سوم و
 در ابتدا . شود سطوح تجزيه به عنوان آستانه در نظر گرفته مي

 از . شود گذاري مي سه سطح تجزيه و سپس آستانه تصوير تا
 . گذاري استفاده شده است مقادير پيش فرض براي آستانه

 در سطح اول، دوم و سوم تجزيه كلّي گذاري تصوير بازسازي شده با روش آستانه : تصوير رفرنس و تصوير نويزي، رديف دوم : ز چپ به راست، رديف اول ا - ۵ شكل

 ۵ مربوط به تصاوير شكل الين پروفايل - ۶ شكل

 شود، با افزايش سطوح ديده مي ۵ همانطور كه در شكل
 اين مسئله ناشي از آن . يابد مي تجزيه كيفيت تصوير تنزّل

 است كه با افزايش سطح تجزيه، بخشي از اطالعات هويتي
 اگرچه نمودار . رود سيگنال هم از بين مي ) پايين - فركانس (

Line profile دهد و مقدار نويز كمتري را نشان مي RMS 
 نسبي نيز كاهش مي يابد؛ اما از لحاظ وضوح تصوير در

. رين حالت سطح اول تجزيه است كاربردهاي باليني، بهت



 همكاران و بهاره شالچيان

 ۸۸ ،  تابستان ) ۲۳ ( ، پياپي ۲ ، شماره ۶ مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره / ۴۸

 نسبي در سه سطح تجزيه RMS مقدار ميانگين - ۳ جدول
 (انحراف معيار ± ميانگين) R سطح تجزيه
 ۰ / ۳۱۶ ± ۰ / ۰۰۷ سطح اول
 ۰ / ۱۰۴ ± ۰ / ۰۰۷ سطح دوم
 ۰ / ۰۹۷ ± ۰ / ۰۱۲ سطح سوم

 مربوط به روش چهارم نويز زدايي نتايج - ۴ - ۳
 در دو وابسته به سطح گذاري ه در اين مرحله از تكنيك آستان

 در حالت سخت، در يك . استفاده كرديم حالت سخت و نرم
 ها يكسان سطح تجزيه خاص مقدار آستانه براي همه داده

 است و در حالت نرم، در يك سطح تجزيه خاص مقدار
 . شود آستانه با توجه به مقدار آن داده تعيين مي

 تصوير رفرنس و تصوير نويزي، : اول از چپ به راست، رديف - ۷ شكل
 ه به سطح ت وابس گذاري تصوير بازسازي شده با روش آستانه : رديف دوم

 در دو حالت سخت و نرم

 ۷ مربوط به تصاوير شكل الين پروفايل - ۸ شكل

 وابسته به سطح گذاري نسبي در آستانه RMS مقدار ميانگين - ۴ جدول
 در دو حالت سخت و نرم

 (انحراف معيار ± ميانگين) R وابسته به سطح انه گذاري آست
 ۰ / ۸۳۹ ± ۰ / ۰۰۳ سخت
 ۰ / ۴۱۸ ± ۰ / ۰۰۶ نرم

 شود، در حالت نرم كيفيت ديده مي ۷ همانطور كه در شكل
 ، در حالت نرم نويز ۸ يابد و با توجه به شكل تصوير بهبود مي

 نيز مؤيد اين مطلب ۴ مقادير جدول . نيز كاهش يافته است
 ، حالت نرم نسبت وابسته به سطح گذاري ه در آستانه است ك

 . به حالت سخت نتايج بهتري را به همراه دارد

 بحث - ۴
 در مطالعه حاضر، چهار روش نويز زدايي با استفاده از تبديل

مشخصه اصلي اين روشها، كاهش . موجك اعمال شده است
 ه ها بعد از تجزيه تصاوير بود نويز و حفظ نسبتاً كامل داده

 نوع از موجكهاي ۵۴ در هر يك از روشهاي فوق، . است
 . اند اورتوگونال مورد آزمون قرار گرفته - اورتوگونال و باي

 تجزيه تا سه سطح انجام شده است، هر چند كه تجزيه در
 سطوح باالتر از دو باعث كاهش رزولوشن و كنتراست

 . ] ۱۵ [ گردد مي
 ۱ جايي تغيير ناپذيري در جاب داراي خاصيت DWT روش

 ؛ بدين معنا كه تبديل موجك گسسته سيگنال ] ۱۶ [ باشد نمي
 اصلي با تبديل موجك گسسته سيگنال شيفت يافته، كامالً

 در اين روش، بهترين حالت كاهش نويز در . يكي نيست
 شود كه تمام جزئيات سطح اول تجزيه و هنگامي حاصل مي

 صيت با توجه به اينكه روش فوق داراي خا . كنار گذاشته شود
 باشد، بنابراين در سطوح باالي مي ۲ تغيير پذيري در جابجايي

 . تجزيه موفق نيست
 تغيير ناپذيري در جابجايي داراي خاصيت SWT روش

 ، بهترين حالت كاهش نويز در وش در اين ر . ] ۱۶ [ باشد مي

1 Shiftinvariance 
2 Shift variance



 كاهش نويز در تصاوير با تبديل موجك

 ۸۸ ،  تابستان ) ۲۳ ( ، پياپي ۲ شماره ، ۶ مجله فيزيك پزشكي ايران، دوره / ۴۹

 شود كه تمام جزئيات سطح اول تجزيه و هنگامي حاصل مي
 تغيير ناپذيري بودن خاصيت با توجه به دارا . كنار گذاشته شود

 در سطوح DWT نسبت به روش SWT ، روش در جابجايي
 هر چند كه با افزايش . كند تر عمل مي باالي تجزيه موفق

 سطوح تجزيه، از مشخصات هويتي سيگنال نيز به تدريج
 شود و كيفيت تصوير بطور چشمگيري تنزّل كاسته مي

 از و قسمت در اين روش نيز با افزودن يك يا د . يابد مي
 ، نسبت به حالتي كه فقط از قسمت كليات به قسمت جزئيات

 شود، نويز بطور براي بازسازي تصوير استفاده مي كليات
 . يابد داري افزايش مي معني

 ، بهترين حالت كاهش نويز در كلّي گذاري در روش آستانه
 در اين روش نيز همانند . شود سطح اول تجزيه ايجاد مي

 يش سطح تجزيه كيفيت تصوير تنزّل ، با افزا SWT روش
 اين امر ناشي از آن است كه در هر سطح تجزيه، . يابد مي

 بدين ترتيب، . شود قبلي دوباره تجزيه مي سطح كليات قسمت
 ها در هر سطح، به علت عالوه بر حذف يكسري از داده

 . رود گذاري نيز داده بيشتري از دست مي آستانه
 ، روش نرم از لحاظ نويز سطح وابسته به , گذاري روش آستانه

 زدايي نسبت به روش سخت نتايج بهتري را به همراه دارد؛ هر
 . ] ۱۵ [ دهد چند كه روش سخت رزولوشن بهتري را بدست مي

 با توجه به اينكه در حالت سخت، در يك سطح تجزيه خاص
 ها يكسان است، بنابراين داده بيشتري مقدار آستانه براي همه داده

 اما در حالت نرم، در يك سطح تجزيه خاص . د رو از بين مي

 هاي شود، و داده مقدار آستانه با توجه به مقدار آن داده تعيين مي
 داري از بنابراين تفاوت معني . شوند هويتي سيگنال بهتر حفظ مي

 بطور . سخت و نرم وجود دارد لحاظ كاهش نويز بين دو حالت
 ز باعث فقدان براي كاهش نوي كلي روشهاي فيلتراسيون مكاني

 . شوند رزولوشن تصوير مي

 گيري نتيجه - ۵
 نويززدايي بر پايه موجك گيري كلي، روش بعنوان يك نتيجه

 و در PET ابزار رياضي كار آمدي براي پردازش تصاوير
 با استفاده از خصوصيت . باشد نتيجه بهبود كيفيت تصاوير مي

 يفت ، امكان مقياس و ش ۱ موجك س تمركز در زمان و فركان
 مهم براي تجزيه و ) اطالعات ( سيگنالها و حفظ ضرائب

 رزولوشن و كنتراست . وجود دارد ) بعد از تبديل ( تحليل
 قرار نويززدايي تقريباً تحت تأثير روش PET تصاوير

 . يابد گيرند، اما نويز تصوير تا حد زيادي كاهش مي نمي
 نسبي، از بين تمامي RMS با توجه به تصاوير و مقادير

 هاي فوق، بهترين حالت نويز زدايي هنگامي است كه از روش
 در اين . شود در سطح اول تجزيه استفاده مي SWT روش

 رسد و مي ۰ / ۰۸۶ ± ۰ / ۰۰۹ نسبي به RMS حالت مقدار
 زدايي شده و تصوير رفرنس رين شباهت بين تصوير نويز بيشت

 . وجود دارد
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