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 بازرسی چشمی بار در فرودگاه ها و مراکز حساس مستلزم صرف زمان زيادی است و اجسام در بسياری از موارد خصوصاً زمانی که در:چکیده
 امروزه از دستگاههای تصويربرداری پرتو ايکس.موقعيت و زاويههای خاصی قرار گرفته باشند قابل شناسايی با بازرسی های سريع چشمی نيستند
 تصاوير پرتونگاری حاصل به علت پراکندگی فوتونی دارای ميزانی از مهآلودگی هستند و گاهی.برای تشخيص اجسام در بار استفاده می شود
 روشهای پردازش تصوير می توانند به بهبود کنتراست و در نتيجه بهتر شدن قابليت تشخيص اجسام.تشخيص دقيق اجسام با مشکل مواجه میشود
 در پرتونگاری بار سطح نويز و پراکندگی در تصويرهای مختلف با هم تفاوت زيادی دارند که اين موضوع ضرورت استفاده از.کمک کنند
 در اين پژوهش از دو روش موجک و صافی گابور با سطح آستانهی خودکار استفاده شده.روشهای پردازش تصوير خودکار را ايجاب می کند
 نتايج حاصل نشان میدهد تصويرهای بازسازی شده اگرچه در جزييات دارای اختالفاتی هستنند ولی در ميزان تشخيص اجسام توسط افراد.است
 زمان اجرای. در هر دو روش کنتراست و قابليت تشخيص اجسام نسبت به تصويرهای اوليه بهبود قابل مالحظهای يافته است.تفاوت زيادی ندارند
الگوريتم موجک گسسته حدود يک هشتم زمان اجرای صافی گابور است که با توجه به اهميت سرعت پردازش تصوير در بازرسی بار برتری
.قابلمالحظهای است
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Abstract: Visual inspection of baggage in airports and other critical centers takes a great time. In
many cases, especially when the objects inside the load are positioned at specific angles, they may not be
detectable by rapid visual examinations. Nowadays, X-ray imaging devices are used to detect objects at
the passengers' luggage. Radiographic images obtained due to scattering of photon have a degree of
fogging, and sometimes the exact diagnosis of objects is difficult. Image processing methods can
improve the contrast and the ability to recognize objects. Different noises and scattering levels exist in
radiographic images, which justify the use of automated image processing methods. In this study, Gabor
filter and wavelet methods with automatic threshold level have been used to improve the quality of
images. According to the results, there is no significant difference in the degree of detection of the
objects, regardless of the differences in the reconstructed images. In both methods, the contrast and
detection capabilities of the primary radiography images have improved significantly. The computation
time of the implementation of the discrete wavelet algorithm is about one eighth of Gabor's time of
execution, which can be remarkable given the importance of image processing speed in the area of
passenger traffic inspection.
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 .1مقدمه

الگوريتم برای شناسايی بهتر اجسام به خصوص اشيای فلزی به

يکی از روشهای اصلی بازرسی در سيستم حمل و نقل هوايی و

کار گرفته میشود .روشهای متعددی برای حذف نويز تصويرها

همچنين در دروازههای ورودی مراکز حساس استفاده از

وجود دارد ،از صافیهای پايين -گذر و باال -گذر مانند صافی

پرتونگاری صنعتی است .در اين روش اجسام داخل بار از طريق

ميانه ،صافی گوسی تا الگوريتمهای مبتنی بر بسامد مانند تبديل

عبور پرتو ايکس و شکلگيری تصوير بر روی نمايشگر بازبينی

فوريه و انواع تبديلهای موجک .استفاده از هر کدام از اين

میشوند که به آن بازرسی پرتونگاری میگويند .اين تصويرها

صافیها و الگوريتمها مزايايی دارد.

بايد در زاويههای مختلف تهيه شده و دارای کنتراست باال باشند.

برای بازرسی با پرتونگاری نياز به الگوريتمی است که در

همچنين بايد در زمان کوتاهی تهيه شوند تا در روند بازرسی

عين سريع بودن ،به صورت خودکار بتواند سطح نويز را شناسايی

اختالل زمانی پيش نيايد [ .]2 ،9در سيستم بازرسی پرتونگاری

و مؤلفههای نويزی را حذف کند [ .]99 ،92با توجه به اينکه در

رقمی يک آشکارساز رقمی ،به عنوان محيط ثبت تصوير مورد

داخل بار اشيای خطرناک غيرفلزی نيز وجود دارند ،الزم است

استفاده قرار میگيرد [ .]3در بازرسی پرتونگاری دو هدف مورد

برای شناسايی آنها نيز تمهيداتی انديشيده شود .در بسياری از

نظر است )9 :تخمين ساختار -به منظور دستيابی به مدل هندسی

موارد بازرسی شی مورد نظر مشکوک است و الزم است

جسم از زاويههای ديد مختلف  )2تشخيص اجسام [ .]8مدل

پردازش ثانويهی سريع برای تشخيص آن صورت گيرد .پردازش

هندسی ،يکپارچگی و ابعاد هندسی اجسام با استفاده از ساختار

ثانويه بايد سريع و دارای سطح آستانهی خودکار باشد .برای

نتيجهشده از زاويههای ديد مختلف مشخص میشود [ .]6 ،5در

دستيابی به اين منظور در اين پژوهش از دو الگوريتم موجک

سيستمهای پرتونگاری ،نويز به صورت ذاتی وجود دارد که ناشی

دوبعدی و صافی گابور برای تشخيص اجسام داخل بار استفاده

از عاملهای مختلفی مانند پراکندگی فوتونی ناشی از

شده است [ .]95-92اين روشها مبتنی بر تجزيهی عالمت و يا

برهمکنشها در مواد است .تجهيزهای الکترونيکی و سيستمهای

تصوير به مؤلفههای آن و حذف بعضی از آنها با سطح آستانهی

جمعآوری اطالعات نيز از عاملهای ايجاد نويز هستند .اين نويز

مشخص هستند .الگوريتم موجک عالمت و يا تصوير را براساس

در تصوير به صورت ماتشدگی قابلمالحظه است .اگرچه

موجک مورد نظر به مؤلفههای مختلف تجزيه میکند .صافی

نمیتوان اثر اين نويز را به طور کامل از بين برد ولی بهبود کيفيت

گابور مانند تبديل موجک است ولی با اين تفاوت که تابع تبديل

تصوير با الگوريتمهای رفع ماتشدگی ،تأثير بسيار زيادی در

آن دارای دو مؤلفهی حقيقی و موهومی است .مؤلفههای به دست

حذف تأثيرهای نويز و تشخيص بهتر اجسام داخل بار دارد [.]1-7

آمده از تصوير میتوانند با آستانهگذاری و بازترکيب ،تصويری

مری و همکاران برای حذف نويز از الگوريتمهای فضايی ،از

با کنتراست بهتر ارايه دهند [ .]93 ،92 ،4در ساير پژوهشها در

صافیهای ميانه و باال -گذر در تشخيص بهتر اجسام چدنی

حيطهی پردازش تصوير برای تبديل موجک ،سطح آستانهی

استفاده کردند [ .]1-7در ادامه آنها به دنبال روشی سريع برای

دستی اعمال شده است .تعداد سطوح تجزيهی تصوير به اطالعات

کشف اجسام خطرناک مانند اسلحه و کارد با استفاده از

درون آن و هدف نهايی از پردازش بستگی دارد .برای تجزيهی

تصويرگيری چند زاويهای پرتو ايکس بودند تا با استفاده از اين

تصويرهای معمولی معموالً سه تا شش سطح در نظر گرفته

تصويرها در چند زاويهی مختلف بتوانند جسم را تشخيص دهند

میشود.

[ .]5 ،9المپرت و همکاران نيز با استفاده از سيستم بازبينی چند

بايد دقت داشت که هر چه سطوح تجزيهی تصوير بيشتر

زاويهای ،با استفاده از زير -پنجره و شاخه روشی را برای

شود ممکن است دقت پردازش بيشتر شود ،از اينرو زمان آن

تشخيص اجسام در تصوير ارايه دادند [ .]7بيستن با ارايهی روشی

نيز بيشتر میشود .برای صافی گابور تجزيهی اطالعات هم در

براساس انرژی دوتايی ،ردهبندی تصوير و رنگیسازی آن

جهت دامنه و هم در جهت فاز است ولی در موجک اطالعات

توانست الگوريتم مؤثری را برای تشخيص بهتر اشيا در داخل بار

ناشی از تغييرات دامنه در يک فاز مشخص به دست میآيد ،يعنی

به کار گيرد [ .]2در سيستمهای بازرسی موجود ترکيبی از چند

تعداد مؤلفههای صافی گابور در تجزيهی تصوير بيشتر است.
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زياد شدن مؤلفههای تصوير باعث باال رفتن زمان پردازش
میشود .در اين پژوهش با ارايهی يک روش خودکار برای
انتخاب سطح آستانه ،از اين دو الگوريتم برای بهبود تصويرهای
پرتونگاری بار استفاده شده است .علت انتخاب اين دو الگوريتم
قابليت آنها در اعمال خودکار سطح آستانه و زمان اجرای
مناسب آنها است.
 .2روشها
 1.2تصویرهای پرتونگاری

برای تهيهی تصويرهای پرتونگاری اجسام داخل بار ،تعدادی
وسيله شامل ماشين حساب ،دسته کليد ،موبايل ،شال و عينک،
شکل  .1تصوير تلفن همراه و ماشين حساب داخل کيف مورد بازرسی.

پنس کاغذ و تراش و چند وسيلهی معمول ديگر در داخل يک
کيف چرمی به ابعاد تقريبی  91×29و ضخامت  92سانتیمتر قرار
داده شدند .تصوير تلفن همراه و ماشين حساب داخل کيف در
شکل  9و ترتيب آزمايشی پرتونگاری در شکل  2نشان داده
شدهاند .برای پرتونگاری و بررسی روشها ،اجسام با دو چيدمان
مختلف در کيف قرار داده شدند .تصويربرداری با استفاده از
دستگاه مولد پرتو ايکس مدل  ،CERAM235به روش
پرتونگاری

رقمی()9

( ،)CRبا استفاده از سامانهی پرتونگاری

رقمی  ،CareStreamصفحههای تصويرگير فسفری( )IP( )2و با
انتخاب ولتاژها ،جريانها و زمانهای مختلفی انجام شدند و
فاصلهی چشمه تا صفحهی آشکارساز برابر صد سانتیمتر در نظر

شکل  .2نحوهی قرارگيری کيف و صفحهی تصويرگير زير لولهی پرتو ايکس.

گرفته شد.

 2.2روش موجک گسسته

در زير صفحههای آشکارساز يک صفحهی سربی قرار

موجک دستهای از توابع رياضی است که برای تجزيهی عالمت

گرفت تا پسپراکندگی پرتو بر روی تصوير به حداقل برسد.

پيوسته به مؤلفههای بسامدی آن به کار میرود .تبديل موجک

پونيدهی (اسکنر) ليزری مخصوص برای خواندن صفحههای

يک تابع ،با جمع حاصلضرب تابع مزبور در تابع موجک مادر و

آشکارساز با قدرت تفکيک مکانی  52ميکرون استفاده شد.

يا دختر در کل بازهی زمانی تعريف میشود .بنابراين به طورکلی

آزمايشهای پرتونگاری براساس استانداردهای  ISOانجام شد تا

میتوان نوشت

کليهی آزمايشها و نتايج حاصله تکرارپذير باشند و نتايج
يکسانی را ايجاد کنند [ .]97 ،96همچنين مقررات ايمنی و



()9

حفاظت در برابر اشعه مطابق با قانون حفاظت در برابر اشعهی
کشور و استاندارد ملی شماره ( 7759که توسط سازمان انرژی

1
t a
)C(a, b)   f (t
(
)dt
a
a


که در آن f(t) ،تابع مورد نظر ω ،تابع موجک با قابليت تغييرات

اتمی ايران مطابق استانداردهای جهانی مصوب شده است) ،در

مقياسی  bو مکانی  aهستند .از نتيجهی اين تبديل ضريبهای

کليهی آزمايشهای پرتونگاری رعايت شد [.]91 ،94

موجک  Cمحاسبه میشوند که تابعی از مقياس و مکان هستند
29
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] .[4تغييرهای مکانی و مقياس که در تعريف موجک به کار رفته

 x/2nو  y/2nبه دست خواهد آمد .سپس از الگوريتم عکس

به معنی حرکت موجک در طول محور زمان و ميزان گسترش

تبديل موجک دو بعدی برای بازسازی تصوير براساس

موجک در طول محور زمان است .هر تابعی به عنوان موجک به

ضريبهای به دست آمده استفاده میشود .با اعمال سطح

کار گرفته شود ،دارای ميانگين صفر و انرژی واحد است .يعنی

آستانههای مختلف روی مرحلههای تجزيهی تصويرها و ترکيب

داريم.

عاملهای به دست آمده میتوان تصويرهای خروجی با کنتراست
متفاوت داشت.


برای استفاده از الگوريتم به منظور نويززدايی بعد از تجزيهی

 (u)du  0

تصوير در چند سطح ،سطح آستانهای برای سطوح تجزيه شده در




() 2

نظر گرفته شده و با اعمال آن سطوحی که به عنوان نويز تشخيص

  (u)du  1
2

داده شدهاند ،حذف میشود .در الگوريتمهای معمول سطح



آستانه دستی انتخاب میشود .در اين پژوهش برای ايجاد سطح

موجک مادر دارای طول متناهی و نوسانی شديداً ميرا است

آستانهی خودکار که وابسته به تصوير است از توزيع رايلی در

که میتواند با انتقال و تغيير مقياس به موجک دختر تبديل شود.

تصوير استفاده شد ] [98 ،93که با تفصيل بيشتر در بخش 8 .2

موجک انواع مختلفی دارد مانند موجک هار و دابچيز که هر

آورده شده است.

کدام عملکرد مخصوصی دارند .روش به دست آوردن تبديل
موجک برای عالمت يک بعدی به اين صورت است که عالمت

 3.2روش صافی گابور

با يک صافی پايين -گذر و يک صافی باال -گذر به دو بخش
بسامد پايين و بسامد باال تقسيم میشود .تعداد نمونهها در هر يک

يک موجک گابور دو بعدی عبارت است از يک تابع گاوسی

از اين بخشها نصف تعداد نمونههای عالمت اصلی است .سپس

مدوله شده با يک تابع سينوسی مختلط که میتواند به عنوان

بخش بسامد پايين دوباره به دو بخش بسامد باال و بسامد پايين

آشکارسازهای جهتدار و تطبيقپذير با مقياس ،به منظور

تقسيم میشود .تعداد دفعاتی که اين عمل انجام میگيرد تعداد

آشکارسازی خطوط و لبهها در تصويرها مورد استفاده قرار گيرد.

سطح تجزيهی تبديل موجک را نشان میدهد ] .[92مشابه

اين صافیها بهترين محلیسازی همزمان اطالعات مکانی و

عالمت يک بعدی ،تبديل برای عالمت دو بعدی هم به همان

بسامدی را دارند ] .[98 ،95از مزايای استفاده از صافی گابور اين

ترتيب يک بار به طور افقی و يک بار به طور عمودی انجام

است که تابعهای موجک با بسامدها و زاويههای فاز مختلف

میشود .در تبديل موجک دو بعدی ،تصويری با ابعاد  xو  yبه

میتوانند وجود داشته باشند .صافی گابور دارای يک جزء حقيقی

چهار ناحيه  HL ،LH ،HHو  LLتقسيم میشود .هر کدام از

و يک جزء موهومی است که عبارتاند از ] :[95

اين قسمتها حاوی مفهومی از تصوير هستند H .و  Lبيانگر
x  y
2x
() exp(i
))  
22

2 '2

'

صافیهای باال و پايين گذر هستند .به عنوان مثال در قسمت LL

مؤلفههای بسامد پايين تصوير وجود دارد که تقريبی از کل

'2

x  y
2x
() cos
) 
22

2 '2

'

تصوير است .قسمت  LHلبههای تصوير در جهت عمودی،
قسمت  HLلبههای تصوير را در جهت افقی و قسمت  HHلبهها

'x '   y
' 2x
()sin
) 
22

2

()3

را در جهت قطری دربردارند LL .ناحيهای با ابعاد  x/2و y/2

'2

2

g(x, y, , , , )  exp(

g R (x, y, , , , )  exp(

2

g I (x, y, , , , )  exp(

است .سپس اين ناحيه دوباره به چهار ناحيه به نامهای ،HH1
'

'

 LH1 ،HL1و  LL1تقسيم شده و اين عمل تقسيم میتواند به

که در آنها  xو  yمختصات يک نقطه از تصوير x ،و y

دفعات دلخواه ادامه يابد .برای تبديل موجک در سطح تجزيهی

مختصات يک نقطه از تصوير به دست آمده پس از به کارگيری
صافی گابور و  λمعرف طول موج سينوسی است .طول موج به

 nاين فرايند  nبار انجام میشود .در نهايت ناحيهی  LLnبا ابعاد

فاصلهی بين دو قلهی متوالی موج يا بين هر دو نقطهی تکراری
22
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موج که شکل يکسان دارند گفته میشود Θ .زاويههای صافی

پيادهسازی صافی گابور است ،اين الگوريتم برای قسمت موهومی

گابور را نشان میدهد و  فاز است و تقارن صافی گابور را

اجرا شده و پس از اعمال سطح آستانه برای فاز ،عالمت

نشان میدهد يعنی ،اگر صفر يا ˚ 942باشد متقارن و اگر ˚ 12يا

باقیمانده با قسمت حقيقی جمع شده است .در اين روش با

منفی ˚ 12باشد نامتقارن است ] σ .[95طول پوش تابع گاوسی و

استفاده از الگوريتم معکوس موجک ،عالمت بدون نويز به دست

 γنسبت ابعاد فضايی است .اگر گاما برابر يک باشد شکل به

میآيد .در رابطهی  3تابع موجک به شکل يک تابع گاوسی

صورت دايره است و اگر کوچکتر از يک باشد به صورت

مختلط در نظر گرفته شده است .بنابراين در اين تبديل اطالعات

بيضیوار خواهد بود ] .[95در توليد صافی گابور بعضی از اين

فاز و دامنهی همزمان موجود است .برای حفظ دادهها در يک

پارامترها نقش مهمتری ايفا میکنند که پارامترهای مؤثر بر توليد

تصوير ،در اولين مرحله فاز محلی و اطالعات دامنه در هر نقطه

صافی گابور ناميده میشوند و با دادن مقادير مختلف به

در تصوير استخراج میشود .به عبارت ديگر الگوريتم تابع

پارامترهای مؤثر بر توليد صافی گابور مجموعهای از صافی گابور

گسسته برای چند سطح با پايهی موجک مختلط در دو راستای

به دست میآيد که به آنها بانک صافی گابور گفته میشود .با

عمود برهم اجرا میشود .برای استفاده از اين الگوريتم برای کم

ثابت نگه داشتن  σ ،و با تغيير پارامترهای بسامد و  Θدر يک

کردن نويز الزم است بعضی از مؤلفههای دامنه و فاز حذف شوند

محدودهی خاص بانک صافی گابور توليد میشود ] .[95در

تا با بازترکيب آنها بر اساس انرژی سيستم و يا الگوريتمهای

صافی گابور دو پارامتر اصلی -بسامد يا طول موج و زاويه يا

ديگر ،تصوير تيزتر و واضحتری به دست آيد .برای مشخص

جهت صافی وجود دارد .که با تغيير اين دو پارامتر شکل صافی

کردن سطح آستانهی خودکار در اين الگوريتم از روش توزيع

عوض میشود .در تبديل گابور عالمت يا تصوير  Iبا  nدرجهی

رايلی برای مؤلفههای دامنه استفاده شده که در ادامه توضيح داده

تجزيهی سطح در راستای موجکهای  geو  goکه تابعهای پايهی

شده است.

عمود برهم هستند ،عالمت در راستای محور حقيقی و موهومی
 6.2محاسبهی سطح آستانهی خودکار

چنين تجزيه میشود.

در الگوريتم موجک و صافی گابور نياز به استفاده از يک سطح
])[en ( x), on ( x)]  [ I ( x) * g ne ( x), I ( x) * g no ( x

()8

آستانه است که معموالً به طور دستی اعمال میشود .با توجه به
تفاوت عالمت و تصويرها الزم است الگوريتم خودکاری برای

مقدار ) en(xو ) on(xبه ترتيب ،قسمتهای حقيقی و موهومی

سطح آستانه ارايه شود .با توجه به مستقل بودن تغييرات مؤلفههای

موج مختلط است .دامنهی عالمت چنين به دست میآيد

حقيقی و موهومی در صافی گابور و الگوريتم موجک با فرض
اينکه تغييرات آنها دارای توزيع نرمال با واريانس مشابه باشند

2

() 5

)rn (x)  en (x)2  on (x

میتوان از توزيع رايلی برای محاسبهی سطح آستانه با توجه به
اطالعات دامنه بدون اثر گذاشتن بر اطالعات فاز استفاده کرد که
در آن تابع چگالی احتمال توزيع عبارت است از [:]93

و برای فاز داريم
()6

2

])n ( x)  a tan[en ( x), on ( x

x
) R(x)  2g exp(  2
2g
g

()7

معموالً از قسمت حقيقی تابع موجک برای ساخت عالمت

x

که  gدر آن ،انحراف معيار توزيع گاوسی دو بعدی در محل
2

استفاده میشود ولی در اين روش قسمت موهومی نيز در ساخت

بردار پاسخ صافی است و متوسط تابع توزيع رايلی چنين محاسبه

عالمت تأثير دارد .برای حذف نويز از تابعهايی استفاده میشود

میشود

که مقدار ضريبهای موجک قسمت حقيقی مربوط را صفر يا
نزديک به صفر میکند .در روش حفظ فاز ] [93که نوعی روش
23
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() 4
و انحراف معيار آن اين است
() 1


2

 r  g

4 2
g
2

r 
2

آستانه با توجه به مقدارها به شکل زير محاسبه میشود
() 92

T   r  k r

 .3یافتهها

(الف)

در اين پژوهش برای تشخيص بهتر اجسام در داخل بار از روش
موجک گسسته و موجک گابور با سطح آستانهی خودکار
استفاده و نتايج حاصل از اعمال اين روشها مقايسه شد .ابتدا
تصويرهای راديوگرافی رقمی تهيه و سپس با برنامهی نوشته شده
در محيط نرمافزار متلب  2295و روشهای مختلف آشکارسازی
اجسام به منظور بهبود کنتراست برای بازرسی بر آنها اعمال شد.
راديو گرافی در دو مرحله و دو چيدمان مختلف اجسام در داخل
کيف با ولتاژهای مختلف انجام شد .در شکل  3نمونهای از
تصويرهای تهيه شده نشان داده شده است .در شکل  3الف

(ب)

پرتونگارهی کيف حاوی سويچ ،تلفن همراه ،ماشين حساب

شکل  .3نمونهای از پرتونگارهی صنعتی تهيه شده برای دو چيدمان مختلف.

متوسط ،چاقو ،تعدادی کليد و جا عينکی که در داخل آن
عينک ،گيره و تراش قرار داده شده نمايش داده شده است .در

 1.3نتایج موجک گسسته

اين چيدمان ولتاژهای اعمالی لولهی پرتو ايکس 222 ،952 ،922

برای حذف پسزمينه و رفع ماتشدگی از پرتونگارهی بار
تصويرها با استفاده از تبديل موجک گسسته با موجک هار در سه
سطح تجزيه شده و مؤلفههای عمودی ،افقی و قطری آنها
بهدست آمد .موجک هار يک موجک دو قطبی و متقارن است و
به علت ناپيوستگی مشتقپذير هم نيست .اين موجک برای
مواردی که در سيستم تغييرات ناگهانی وجود داشته باشد کارايی
خوبی دارد .از آنجايی که لبههای تصويرها به شکل تغييرات
گراديانی سريع در تصوير ديده میشوند ،استفاده از موجک هار
میتواند مفيد واقع شود .در الگوريتمهای حاضر ،برای رفع

کيلو ولت و اندازهی جريان  9/5ميلیآمپر و زمان تابش  8دقيقه
بود .در شکل  3ب پرتونگارهی کيف حاوی قيچی بزرگ
پيچيده شده در ورق آلومينيمی ،خودکار ،مداد ،کارت دارای
مگنت ،شمع ،کليد ،گيره و منگنه نشان داده شده است؛ برای اين
چيدمان ولتاژهای اعمالی لولهی پرتو ايکس  72و  922کيلوولت،
زاويهها صفر و  32درجه ،اندازهی جريان  9/5ميلیآمپر و زمان
تابش پرتو  8دقيقه بود .به علت وجود پراکندگی فوتونی و
نويزهای ديگر تصوير اجسام داخل کيف مهآلوده و مات هستند.

ماتشدگی ،از يک سطح آستانه برای مؤلفهها بهمنظور حذف
پسزمينه استفاده میشود .تغييرات اين سطح آستانه در کيفيت
تصوير خروجی مؤثر است .در شکل  8خروجی حاصل از اجرای
الگوريتم برای شکل  3الف در دو آستانهی مختلف نشان داده
شده است .تغييرات دستی آستانه يکی از مشکالت اين الگوريتم
است.

برای رفع اين ماتشدگی الزم است تا حدی اطالعات زمينه در
تصوير حذف شود .برای اين منظور از دو روش موجک گسسته
و صافی گابور استفاده شد که نتايج آنها در ادامه آورده شده
است.

28
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برای حل اين مشکل از الگوريتم خودکار برای تعيين آستانه
با توجه به تابع آماری تصوير استفاده شد .پس از به دست آوردن
مؤلفههای تصوير ،سطح آستانه با فرض توزيع رايلی برای
اطالعات دامنه ،متوسط و انحراف معيار آن مطابق روابط  7تا 92
محاسبه شد .با اعمال اين سطح آستانه بر روی مؤلفههای
تصويرهای شکلهای  3الف و ب ،نويززدايی انجام و با
بازترکيب مؤلفههای جديد ،تصوير بازسازی شده مطابق شکل 5
به دست آمد .همانطور که در شکل  5ديده میشود ماتشدگی
از بين رفته و اجسام واضحتر ديده میشوند .مداد به علت
ضخامت کم در پرتونگارهی اصلی مشخص نيست ولی در
(الف)

تصوير بازسازی شده (که با پيکان نشان داده شده است) به خوبی
مشخص شده است.

(ب)
(الف)

(ج)

(ب)

شکل  .6الف) پرتونگارهی اصلی بار ،و شکل خروجی ب) برای آستانهی 95

شکل  .1تصوير بازسازی شدهی شکلهای  3الف و ب پس از اعمال

و ج) برای آستانهی .2/95

الگوريتم تبديل موجک دو بعدی با الگوريتم خودکار تعيين سطح آستانه.
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 2.3نتایج صافی گابور

مقدار بزرگتر اين معيار نشاندهندهی کمتر بودن نوفه در

همانطور که گفته شد موجک گابور دو بعدی عبارت است از

عالمت دوبعدی و يا تصوير است .در شکلهای  6و  7تغييرات

يک تابع گاوسی مدوله شده با يک تابع سينوسی مختلط که

 MSEو  PSNRبرای تعداد مختلف جهتها و مقياسها نشان

توانايی محاسبهی مؤلفههای تصوير را در مقياسها و جهتهای

داده شده است .همانطور که ديده میشود ،افزايش تعداد

مختلف دارد .در اين الگوريتم ،تصوير ورودی توسط بانک

مقياسها و جهتها تأثير قابلتوجهی بر روی تصوير بازسازی

صافیهای گابور به  K*Sزيرتصوير تبديل میشود ،که  Sدر

شده ندارد .دليل اين امر آن است که هرچه سطوح تجزيه بيشتر

آن ،تعداد مقياسها و  Kتعداد جهتها است .در اين پژوهش

باشد مؤلفههای تصوير در سطوح تجزيه دارای اطالعات کمتر

تعداد مقياسها برابر  6و تعداد جهتها نيز برابر  6است (جمعاً 36

بوده و در آستانهگذاری حذف میشوند.

زيرتصوير) انتخاب و کمترين طول موج  2/5در نظر گرفته شده

برای بازسازی يک تصوير به کمک صافی گابور ،تصوير

است .بررسیها نشان داد که تغيير تعداد مقياسها و جهتها تأثير

پس از برده شدن به حوزهی بسامد با استفاده از تبديل سريع

قابلتوجهی در نتايج بازيابی ايجاد نمیکند ولی تغيير کمترين

فوريه ،در صافی گابور که حاصلضرب يک تابع نمايی مختلط و

طول موج اثر زيادی در تصوير خروجی دارد که علت آن تغيير

گاوسی است ضرب شده و مؤلفههای مقياسی و جهتی آن به

پوش بستههای موجک طبق رابطهی  3است.

دست میآيد .در شکل  4چند نمونه تصوير بازسازی شدهی

برای بررسی اثر تعداد جهتها و مقياسها بر روی تصويرها،

شکل  3ب با عبور از صافی گابور با بسامدها و زاويههای مختلف

برای تصوير شکل  3الف تعداد مقياسها و جهتها بين  8تا 22

نشان داده شده است .سپس يک سطح آستانه برای مؤلفههای

تغيير و تغييرات ميانگين مربعی خطا( (MSE) )3و بيشينه نسبت

دامنه ،مطابق معادلهی  92محاسبه شد تا قسمتهای زير آن از

) (PSNRتصويرهای خروجی نسبت به

زمينهی تصوير حذف شوند .در نهايت پاسخ به دست آمده با

پرتونگارهی اصلی بررسی شد .خطای ميانگين مربعی ،که کاربرد

استفاده از تبديل معکوس فوريه به حوزهی مکانی برگردانده شد

وسيعی در پردازش برای ارزيابی انواع عالمت يکبعدی و

تا تصوير واضحتری به دست آيد .تصوير بازسازی شدهی شکل

دوبعدی (تصوير) دارد چنين تعريف میشود

 3ب با اعمال صافی گابور و بدون در نظر گرفتن سطح آستانه در

عالمت به

نوفه()8

شکل  1و با سطح آستانه در شکل  92نشان داده شده است.
()99

(i, j, t )  I denoised (i, j, t ))2

original

N

M

 ( I
j1

i 1

1
MN

همانطور که ديده میشود لبهها تيزتر و اجسام واضحتر شدهاند و

MSE 

همچنين ماتشدگی از بين رفته و اندازهی اجسام قابل تشخيص
است.

که در آن  Mو  Nابعاد تصوير مورد بررسی Ioriginal ،تصوير

اثرهای تغيير مقياسها و جهتها در اين الگوريتم نيز بررسی

اصلی و  Idenoisedتصوير پس از حذف نوفه است .مقدار کمتر

شد .در شکل  99نتايج حاصل از بازسازی پرتونگارهی  3الف با

 MSEنشاندهندهی نزديکتر بودن تصوير به تصوير اصلی

تغيير مقياسها و جهتها نشان داده شده است .برای شکل  99الف

است .نسبت بيشترين مقدار عالمت به نوفه (PSNR) ،بيانگر

تعداد مقياسها و جهتها برابر  6و برای شکل  99ب برابر 4

ميزان انرژی عالمت اصلی در برابر انرژی نوفهی موجود در

(جمعاً  68زيرتصوير) در نظر گرفته شده است .نتايج نشان

عالمت است و به صورت زير تعريف میشود


1
2552 MN


log M N
MN
   ( I original(i, j , t )  I denoised (i, j, t ))2 
 i 1 j 1


میدهد که با تغيير تعداد مقياسها و جهتها تغيير قابلتوجهی در
تصوير بازسازی شده ديده نمیشود و تنها به دليل اينکه تعداد
PSNR 

زيرمجموعههای تصوير بيشتر میشود کنتراست (تباين) تصوير
کمی افزايش يافته و زمان اجرای الگوريتم بيشتر میشود .در

()92

شکل  92نتايج حاصل از بهکارگيری دو الگوريتم برای
پرتونگارههای مختلف بار ،نشان داده شده است.
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×92-1
9/763

9/7695
9/769

میانگین مربعی خطا )(MSE

9/762

5/66
5/65
5/68
5/63

9/7625

بیشینه نسبت عالمت به نوفه )(PSNR

9/7625

5/67

5/62
22

94

96

98

92

92

4

9/76
6

22

8

94

96

98

92

92

4

6

8

تعداد جهت

تعداد مقیاس

شکل  .7رابطهی بين بيشينه نسبت عالمت به نوفه ) (PSNRو تعداد جهت.

شکل  .4رابطهی بين ميانگين مربی خطا ) (MSEو تعداد مقياسها.

بسامد  2/2522هرتز و زاويهی  2/5236راديان

بسامد  2/9252هرتز و زاويهی صفر راديان

بسامد  8هرتز و زاويهی  2/6942راديان

بسامد  2/9252هرتز و زاويهی  9/2872راديان

شکل  .3چند نمونه تصوير بازسازی شده با تغيير بسامد و زاويه در خروجی صافی گابور.
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شکل  .11تصوير بازسازی شده با صافی گابور با سطح آستانه.

شکل  .8تصوير بازسازی شده با صافی گابور بدون سطح آستانه.

(ب)

(الف)

شکل  .11تصوير بازسازی شده الف) با تعداد مقياسها و جهتهای برابر  6و ب) با تعداد مقياسها و جهتهای برابر .4

(ب)

(الف)

(ج)

شکل ( .12الف) پرتونگارهی اصلی( ،ب) تصويرهای بازسازی شده به روش موجک گسسته و (ج) صافی گابور.
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 3.3ارزیابی نتایج

میدهد که هر دو روش کارايی الزم برای بهبود کيفيت

برای ارزيابی نتايج حاصل از بازسازی تصويرها و مقايسهی آنها

پرتونگارهی بار را دارند .تصويرهای بازسازی شده با هر دو روش

با تصويرهای پرتونگارهی اصلی ،از روش ناظر انسانی استفاده

نسبت به پرتونگارهی اصلی کنتراست بهتری دارند و اطالعات با

شد .به اين ترتيب که از چهار متخصص در پرتونگاری صنعتی و

وضوح بيشتری روی آنها ديده میشود .روش موجک گسسته

پنج فرد عادی خواسته شد که اجسام داخل کيف را از روی

جزييات را با دقت کمی بيشتر نسبت به روش صافی گابور نشان

پرتونگارهی اصلی و بازسازی شده شناسايی کنند .درصد تعداد

میدهد .ولی اين امر در تشخيص اجسام تأثير چندانی ندارد يعنی

اجسام شناسايی شده توسط افراد به تعداد کل اجسام در جدول 9

کارايی دو روش در اين مورد تقريباً يکسان است و ميزان بهبود

درج شده است .علت عدم شناسايی بعضی از وسايل توسط

مشابهی را نتيجه میدهند .استفاده از الگوريتمهای پردازش

متخصصين و افراد عادی ،ضخامت و چگالی کم اجسام گذاشته

تصوير سبب شد که درصد شناسايی افراد کارشناس  99%و افراد

شده در داخل کيف مانند شال ،مداد و خطکش بوده که با توجه

عادی  94%افزايش يابد .قابل توجه است که درصد نهايی

به تضعيف کم پرتو تصوير مناسبی از آنها ايجاد نشده و در

تشخيص اجسام در پرتونگارهی اصلی  76%برای افراد متخصص

نتيجه قابل شناسايی نيستند .نظرات افراد نشان میدهد که

و  63%برای افراد عادی بوده است .در تصويرهای بازسازی شده

تصويرهای بازسازی شده با دو روش فوق نسبت به پرتونگارهی

با دو روش موجک گسسته و صافی گابور با سطح آستانهی

اصلی وضوح بيشتری داشته و کنتراست آنها بهبود يافته است.

خودکار نتايج ارزيابی برای متخصصين به  47%و برای افراد عادی

همچنين به نظر آنها نتايج دو روش بازسازی تفاوت خيلی کمی

به  49%ارتقا يافته که نشاندهندهی کارايی دو الگوريتم در

در جزييات نشان داده و تفاوتی در شناسايی اجسام نداشته است.

شناسايی بهتر اجسام است .اجسام شناسايی نشده مانند کارت

از نظر زمان اجرای برنامه هر دو الگوريتم سريع هستند و برای

دارای ضخامت و چگالی نامناسب بودهاند و در پرتونگارهی

يک تصوير با ابعاد  9222× 722برای موجک گسسته حدود

اصلی نيز هيچگونه اطالعاتی از آنها ديده نشده است .نتايج نشان

 9/11ثانيه و برای صافی گابور  96/8ثانيه با يک رايانه دو هستهای

میدهد که الگوريتم صافی گابور به علت محاسبات در جهتها

اينتل  2/662 GHzبا متلب ) 2295 (Rاست .علت زمانبَری

و مقياسهای مختلف زمان بيشتری حدود  4برابر روش موجک

بيشتر الگوريتم صافی گابور انجام محاسبات بيشتر در جهات و

گسسته نياز دارد که اين امر برتری کارايی زمانی روش موجک

مقياسهای مختلف مطابق توضيحات بخش  3.2است.

گسسته را نشان میدهد .در پژوهشهای پيشين ،الگوريتمها بر
آشکارسازی قطعات فلزی خطرناک مانند اسلحه ،کارد و تيغهی

 .6بحث و نتیجهگیری

فلزی و موارد ديگری از اين قبيل تمرکز داشتهاند [ ]5 ،9ولی در

در اين پژوهش روشهای موجک دوبعدی و صافی گابور با

اين پژوهش به آشکارسازی اجسام کوچک و با چگالی کم نيز

سطح آستانهی خودکار برای افزايش وضوح پرتونگارههای

پرداخته شده است .نتايج حاصل نشان میدهد که دو الگوريتم

اجسام داخل بار استفاده شده است .برای انجام اين ،ابتدا

استفاده شده در اين پژوهش اجسام خطرناک فلزی موجود در بار

مؤلفههای تصويرها با دو روش موجک گسسته و صافی گابور

را با درصد بااليی آشکار میکنند و همچنين قادرند اجسام

محاسبه و سپس سطح آستانه برای حذف پسزمينهی تصوير

کوچک و با چگالی کم را نيز آشکار کنند .برای ادامهی کار،

براساس توزيع رايلی تصوير محاسبه و براساس آن مؤلفههای زير

استفاده از روش تصويرگيری چندزاويهای [ ،]6انرژی دوگانه و

سطح آستانه حذف شدند .با ترکيب مؤلفهها ،تصويرهای

سيستمهای ردياب خودکار [ ]8برای شناسايی اشيا میتواند مفيد

بازسازی شده با هر دو روش به دست آمد .ارزيابی نتايج حاصل

باشد.

از به کارگيری اين دو الگوريتم با استفاده از نظرهای افراد
متخصص و غيرمتخصص انجام شد .نظرهای اين افراد نشان
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. . . بهبود سيستمهای ايمنی برای تشخيص اجسام در تصويرهای

 درصد شناسايی اجسام و جمعبندی نظرهای متخصصين و افراد عادی حاصل از مقايسهی پرتونگارهی اصلی و بازسازی شده با دو الگوريتم موجک.1 جدول
.گسسته و صافی گابور با سطح آستانهی خودکار
درصد شناسايی
درصد شناسايی
اجسام با صافی گابور

درصد شناسايی

اجسام در

تعداد اجسام شناسايی شده در

اجسام با

پرتونگاری

تصويرهای بازسازی شده با صافی

موجک گسسته

تصويرهای

گابور

تعداد اجسام شناسايی
شده در تصويرهای
بازسازی شده با موجک
گسسته

اصلی

تعداد اجسام شناسايی
شده در تصويرهای
اصلی

تعداد کل اجسام
در تصويرهای
مختلف

نظر

47%

47%

76%

46

46

75

14

افراد متخصص

49%

49%

63%

42

42

62

14

افراد عادی

پینوشتها
1. Computed Radiography (CR)
2. Phosphor Imaging Plate (IP)

3. Mean Square Error (MSE)
4. Peak Signal to Noise Ratio (PSNR)
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