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بر آستانهگذاری تطبیقی
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 از آنجا که. از آستانهگذاری تطبیقی در روش موجک برای بهبود تصویرهای پرتونگاری صنعتی استفاده شده است، در این مقاله:چکیده
کیفیت تصویرهای پرتونگاری تأثیر زیادی در تشخیص دقیقتر نقصهای جوش توسط کارشناس دارد بنابراین میتوان با الگوریتمهای پردازش
 در این پژوهش از روش دو مرحلهای آستانهگذاری تطبیقی برای آشکارسازی ناحیههای نقصهای.تصویر قابلیت تشخیص نقصها را بهبود بخشید
 توسط تابع، ابتدا تصویر با استفاده از تابع موجک مورد نظر به چند سطح تجزیه و ضرایب زیرنوارهای به دست آمده.جوش استفاده شده است
 برخالف، در روش آستانهگذاری. تصحیح شده و با اعمال تابع وارون موجک روی آنها تصویر بازسازی شده به دست آمده است،آستانهگذاری
 از مزیتهای این روش پیوستگی تابع و مشتقپذیری. بلکه با تابع چند جملهای تضعیف میشود،روشهای معمول سطح زیر آستانه صفر نمیشود
 روش پیشنهادی بر روی چند فیلم پرتونگاری قطعههای استاندارد با نقصهای مشخص اجرا شد؛ تصویرهای پردازش شده.آن در سطح آستانه است
 نتایج به دست آمده از ارزیابی کارشناسان نشان داد که ناحیههای.دارای کیفیت باالتری نسبت به تصویرهای اولیه از نظر تشخیص نقصها بودند
نقص در تصویرهای پرتونگاری بازسازی شده با روش موجک بر مبنای آستانهگذاری تطبیقی واضحتر از تصاویر اولیه بوده و نقص در آنها
.میتواند دقیقتر ارزیابی شود

 آستانهگذاری تطبیقی، روش موجک، نقصهای جوش، پرتونگاری:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, adaptive thresholding at the wavelet transform is utilized for improving the
industrial radiography images. The quality of radiographic images is a very effective parameter in the
defect determining by the experts. Therefore, the defect detection capabilities can be improved by the
image processing algorithms. In this research, two-stage adaptive thresholding method has been used to
improve the contrast of the inspected areas. The radiographic image is decomposed to several sub-bands
using the wavelet function and the obtained coefficients are corrected by the threshold function. Then,
the inverse wavelet transform is applied for obtaining the corrected image. Unlike the usual methods, in
the threshold function of this method, the coefficient of under the threshold level is not zero and
weakened by the multi-polyminal function. The advantages of this method are the continuity and
derivability at threshold level. The proposed algorithm is implemented to the several radiographs of
standard welded objects with known defects. The results have been evaluated by industrial radiography
experts and show that the defect regions are clearer in reconstructed images than the original radiograph
according to the operator perception analysis. Mean while, the dimensions and style of defects can be
evaluated more precisely by this method.
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 .1مقدمه

فراوانی دارند .در آستانهگذاری سخت ضرایب بزرگتر از

آزمونهای غیرمخرب از مهمترین ابزارهای فنی برای بازرسی

آستانه بدون تغییر باقی میمانند و در آستانهگذاری نرم مقدار

قطعههای مختلف جوشکاری شده هستند .در فرایند جوشکاری،

آستانه براساس مقدار داده تعیین میشود .در آستانهگذاری ،تعیین

شناسایی نقصهای جوش در عملکرد قطعهها و سازهها اهمیت

سطح آستانهی بهینه و نحوهی اعمال الگوریتم آستانهگذاری مهم

فراوانی دارد و تکنیکهایی مانند پرتونگاری که میتوانند بدون

است .در تبدیل موجک قسمت عمدهی اطالعات در چند ضریب

تخریب و تغییر قطعهها اطالعات آنها را مشخص نمایند اهمیت

موجک متمرکز هستند و بقیهی ضرایب حاوی اطالعات ناچیزی

بیشتری دارند [ .]3-1به دلیل پراش پرتو ایکس از ماده و سایر

هستند ولی نوفه در تمام ضرایب گسترده است .بنابراین انتخاب

نوفههای الکترونیکی سیستم تصویرگیری ،معموالً تصویرهای

آستانهی مناسب برای هر ضریب میتواند به بهبود کنتراست تصویر

ثبت شده همراه با نوفه بوده و در برخی مواقع از کیفیت الزم

و آشکارسازی ناحیههای نقص کمک زیادی کند [ .]14-11روش

برخوردار نیستند .یا تصویر ،مخدوش شده و تشخیص نقصها را

"بیز" با انتخاب مدل مناسب برای تابع چگالی احتمال نتیجههای

مشکل میکند .برای رفع این مشکلها از روشهای پردازش

مطلوبی را در حذف نوفه میدهد [ .]15در این پژوهش ،از

تصویر استفاده میشود [.]7-4

روشهای آستانهگذاری براساس روش تابع چگالی احتمال بیز و

اصوالً پردازش تصویر در حوزههای فضایی ،بسامدی یا

موجک برای بهبود تصویرهای پرتونگاری استفاده شده است.

بسامدی -زمانی انجام میشود .پردازش تصویر در حوزهی
فضایی بیشتر با تبدیلهای شدت روشنایی و فیلترگذاری

 .2روش کار

فضایی ،پردازش تصویر در حوزهی بسامدی با عملیات

 1.2تصویرهای پرتونگاری

فیلترگذاری ،تبدیل فوریه و عکس آن و پردازش در حوزهی

پرتونگاری قطعههای جوشکاری شده با ولتاژ  180 kVو جریان

بسامدی -زمانی با تبدیلهای موجک بر روی تصویر انجام

 4 mAبرای زمان پرتودهی  3دقیقه انجام شده است .فیلم استفاده

میشود .تبدیل موجک به عنوان روشی قدرتمند به منظور بازیابی

شده از نوع کداک  AA–400است .تصویرها با پویندهی

اطالعات از دادههای نوفهای مورد استفاده قرار میگیرد [.]9-6

میکروتک( )1پوییده شده و با فرمت  ]16[ TIFFذخیره شدهاند.

این تبدیل در پردازش عالمتهای صوتی و تصویرهای پزشکی و

از نرمافزار متلب( )2برای انجام پردازشهای دوبعدی بر روی این

صنعتی مانند سی تی و ام آر آی کاربرد بسیاری دارند .در این

تصویرها استفاده شده است .در کلیهی آزمایشهای پرتونگاری

روش ،تصویر که شاملعالمت و نوفه است بر روی توابع پایهی

شامل پرتودهی ،ظهور و ثبوت ،تفسیر و رقمیکردن فیلم

موجک تجزیه میشود .با تصحیح ضریبهای موجک به دست

استانداردهای سری  EN 14096-1و  EN 14096-2در نظر

آمده براساس توابع مختلف میتوان با عملگر عکس تبدیل

گرفته شدهاند تا کلیهی آزمایشها ضمن تکرارپذیری نتایج

موجک تصویر بازسازی شدهی مناسب را داشت .همچنین در

یکسانی را به دست دهد [ .]18 ،17در کلیهی آزمایشهای

این روش امکان برآورد عالمت در مقیاسها و جهتهای

پرتونگاری ،مقررات و ضابطههای ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

مختلف امکانپذیر است و بنابراین حفظ جزییات و حذف نوفه

مطابق با قانون حفاظت در برابر اشعهی کشور و استاندارد

به صورت همزمان ممکن خواهد بود .سادهترین روش حذف

ملی شماره ( 7751که توسط سازمان انرژی اتمی ایران

نوفه در حوزهی موجک ،آستانهگذاری است [ .]10در روش

مطابق استانداردهای جهانی مصوب شده است) رعایت شده است

آستانهگذاری معمول سطح آستانهی یکسان بر روی تمام

[.]20 ،19

ضریبهای موجک اعمال میشود که این امر باعث از بین رفتن

برای تبدیل فیلمهای پرتونگاری به قالب تصویرهای رقمی به

اطالعات مهم تصویر و ایجاد اعوجاج در آن میشود .انتخاب

منظور انجام عملیات پردازش تصویر و عالمت از پویندهی

توابع آستانهگذاری و آستانهی بهینه از موردهای مهم در حذف

مخصوص فیلم استفاده شد .یکی از این نوع پویندهها اسکن

نوفه است .آستانهگذاری به صورتهای نرم و سخت کاربرد

میکِر -1000-ایکس ال میکروتک( )3است .این پوینده توانایی

3
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پویش مدارک در ابعاد  A3و با حداکثر قدرت تفکیک مکانی

در این الگوریتم ،ابتدا تصویر نوفهای به چند سطح تجزیه

 6400 dpiو فیلمهای با حداکثر چگالی نوری  4را دارا بوده و

میشود .سپس براساس قانون آستانهگذاری ،ضریبهای تبدیل

عنصر حساس آن  CCDاست [ .]17طبق اکثر استانداردهای

موجک تصویر تغییر مییابند .نهایتاً وارون تبدیل موجک ،تصویر

رقمیسازی فیلمهای پرتونگاری ،پویندهی فیلم باید توانایی

بازسازی شده را نتیجه میدهد .آستانهی سراسری در یک روش

پویش فیلمهای پرتونگاری با کمینهی چگالی نوری  3/5را داشته

آستانهگذاری نرم به نام جمع شدن ویژو( )6براساس نوفه چنین

باشد [ .]16برای درجهبندی و کنترل پوینده ،از فیلم استاندارد

محاسبه میشود [:]21

درجهبندی  IT8.7/1ساخت آگفا و همچنین فیلمهای پلهای
)thr =  2 ln (H

درجهبندی ایکس -رایت( )4و بام( )5استفاده شده است [.]18 ،17

() 4

 2.2حذف نوفه در حوزهی موجک با آستانهگذاری تطبیقی

که در آن σ ،انحراف معیار نوفه و  Hطول عالمت یا ابعاد تصویر

در حذف نوفه با استفاده از روش آستانهگذاری در موجک باید

هستند .روشهای جمع شدن نرمال( ،)7جمع شدن سور( )8و  . . .نیز

به خواص اولیهی این تبدیل توجه کرد .در این تبدیل ،اطالعات

برای تخمین نوفه استفاده شده است .عمدتاً اطالع دقیقی از نوع

اصلی عالمت یا تصویر در چند ضریب فشردهسازی شده و دیگر

نوفه در دسترس نیست ،ولی میتوان آن را با استفاده از روشهای

ضریبها اطالعات کمی از تصویر را دارند .با توجه به این

تخمین نوفه ،به دست آورد .در روشهای تخمین نوفه تابعهای

خاصیت میتوان با استفاده از آستانهگذاری ،اطالعات اصلی را

مختلفی برای توزیع نوفه در تصویر درنظر گرفته میشود مانند

حفظ و نوفه را حذف کرد [.]15-13

تابع رایلی و گاوسی که با توجه به مقدار انحراف معیار و متوسط

تصویر دارای نوفهی ) Y(x,yبا ابعاد  Mو  Nرا میتوان
چنین تعریف کرد:

آنها میتوان مقدار تخمینی نوفه را به دست آورد [ .]23 ،22در
آستانهگذاریهای معمولی ضریبهای موجک کوچکتر از
سطح آستانه ،صفر شده و تنها ضریبهای موجک بزرگتر از

)Y (x,y)=I(x,y)+ n (x,y

() 1

سطح آستانه باقی میمانند .اما در روش آستانهگذاری مرجع
[ ،]22ضریبهای با اندازهی کوچکتر از آستانه ،صفر نشده

که در آن  Iتصویر اصلی و  nمؤلفهی نوفه هستند ،بهطور مشابه
برای مؤلفههای موجک تصویر میتوان داشت:

بلکه با تابعی مانند تابع زیر تضعیف میشوند:

که در آن Ii ،مؤلفههای موجک عالمت اصلی و  niمؤلفههای


thr  k
+ (k − 1) thrx  thr
 y − .5
y

k +2


ky k

y = (x, thr, k) =  .5
+ sign(y) y  thr
y


thr 2  k
− (k − 1) thrx  − thr
 y − .5
y




شده ̂ Iبه کمترین مقدار ممکن برسد .اگر  Yخروجی تابع

()5

()2

i = 1, 2, . . . , H . . .

)yi(x,y)=Ii(x,y)+ ni (x,y

نوفهاند H .تعداد سطحهای تجزیهی موجک است .هدف از
حذف نوفه ،کمینه نمودن خطای میانگین مربعات ) yi(x,yاست.
بدین معنی که در نهایت باید اختالف تصویر اصلی  Iو بازسازی
آستانهگذاری در حوزهی موجک باشد ،مقدار خطا از رابطهی
زیر به دست میآید:
( )3

2
ˆ I) = 1 E ˆI − I = 1  H (Iˆ − I )2
e(I,
i
i
2
2 i =1

2

که در آن y ،ضرایب موجک عالمت نوفهای و تابع  ،signتابع
عالمت است .تابع دارای یک پارامتر تنظیم شکل  kاست .تابع
آستانهگذاری ارایه شده هنگامی که پارامتر تنظیم ) (thrآستانه-
شکل آن به سمت صفر میل کند ،به آستانهگذاری نرم میل
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×105

میکند .عالوه بر آن به ازای  k = 1آستانهگذاری برای

2

مقدارهای بزرگتر از آستانه ،به صورت مجانبی به آستانهگذاری

1/ 5

سخت میل میکند .تبدیل موجک استفاده شده ،موجک

1
0/5

پارامتر تنظیم شکل آستانهگذاری پیشنهادی در این آزمایشها

-1

ثابت و برابر در نظر گرفته شده است .در شکل  1تابع تغییرات 

برحسب ورودی  yبه ازای kهای  0/51 ،0/5و  0/53نشان داده
شده است.
روش به دست آوردن تبدیل موجک برای یک عالمت
یکبعدی به این صورت است که عالمت با یک صافی پایین گذر

-1/5
15

20

10

5

-2

°
y

-5

-10

-15

-20

شکل  .1تابع تغییرات  برحسب ورودی  yبه ازای kهای( :الف) ( 0/5خط و
نقطه)( 0/51 ،خط چین) و ( 0/53خط).

و یک صافی باالگذر به دو بخش بسامد -باال و بسامد -پایین

ضریبهای تقریبی

تقسیم میشود که تعداد نمونهها در هر یک از این بخشها نصف

cAl

پایین گذر

نمونهی پایین
F
2

Lo_D

تعداد نمونههای عالمت اصلی است .سپس بخش بسامد -پایین

s

دوباره به دو بخش بسامد -پایین و بسامد -باال تقسیم میشود.

G
2

cDl

تعداد دفعاتی که این عمل انجام میگیرد تعداد سطح تجزیهی
تبدیل موجک را نشان میدهد ] ( [14-11شکل .)2

ضریبهای جزییات

برای عالمت دوبعدی ،مشابه عالمت یکبعدی تبدیل به

ناحیهی  HH, HL, LH, LLتقسیم میشود که  LLناحیهای به
ابعاد  x/2و  y/2است .در ادامه ،این ناحیه دوباره به چهار ناحیه
به ابعاد  x/4و  y/4و به نامهای  HL1 ،LH1 ،LL1و  HH1تقسیم
میشود و این عمل تا حد دلخواه ادامه مییابد .برای تبدیل
موجک در سطح تجزیهی  nاین کار  nبار انجام میشود .در
نهایت ناحیهی  LLnبه ابعاد  x/2nو  y/2nبه دست خواهد آمد

ستونها
CAj+l

1 2

)(h
CDj+l
افقی

1 2

)(r
CDj+l
عمودی

1 2

)(d
CDj+l
قطری

1 2

2 1

CAj

ستونها
سطرها
2 1

ستونها

شکل  .3روندنمای تبدیل موجک دوبعدی.

هرمی ،مانند آنچه در شکل  4نمایش داده شده است ،تبدیل

HL1

میشود .روندنمای عکس تبدیل موجک دوبعدی برای بازسازی

(جزییات افقی)

است.

سطرها
ستونها

] .[11بنابراین تصویر در حوزهی تبدیل موجک به یک ساختار

تصویر براساس ضرایب به دست آمده در شکل  5نشان داده شده

باال گذر

شکل  .2روندنمای تبدیل موجک یکبعدی.

شده است.
در تبدیل موجک دوبعدی ،تصویری با ابعاد  xو  yبه چهار

Hi_D

نمونهی پایین

همان ترتیب یکبار به طور افقی و یکبار به طور عمودی انجام
میشود .در شکل  3روندنمای تبدیل موجک دوبعدی نشان داده

η

دابچیز

() 9

( )db 8در هشت سطح تجزیه است .مقدار انتخابی

˚
-0/5

HH1
(جزییات قطری)

HL2

HH2

HL3
HH3

LH2

LH2

LH1
(جزییات عمودی)

شکل  .4تجزیهی هرمی موجک سطح  ،3حرف اول اسم هر ناحیه نوع فیلتر
در جهت افقی و دومین حرف نوع فیلتر در جهت عمودی و عدد شماره سطح
تبدیل موجک را نشان میدهد.
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ستون
سطر
Lo_R

Lo_R
1

1 2

ستون

2

Hi_R
cAj

CAj+l

ترکیب

2

)(h
CDj+l
افقی

1

ستون

ضریبهای
Lo_R

سطر
Hi_R

1

)(r
CDj+l
عمودی

1 2

ستون

2

Hi_R

)(d
CDj+l
قطری

1 2

شکل  .5روندنمای عکس تبدیل موجک دوبعدی.

برای شناسایی نقصهای تصویرهای پرتونگاری میتوان آنها

رابطهی  5زیاد شدن  thrباعث صاف شدگی تصویر میشود .هر

را مانند مؤلفههای گذرا با شکل و ابعاد خاص در نظر گرفت .با

چند که تغییرات  thrروی صاف شدگی تصویر تأثیر دارد ،ولی

تجزیهی تصویر به مؤلفههای زمانی و بسامدی و عبور آنها از

مقدار بهینهی آن به نوفهی تصویر بستگی دارد .در پرتونگارهها،

تابع آستانهگذاری چندجملهای میتوان مؤلفههای نوفهای را

نوفه به عاملهای متعددی بستگی دارد و تخمین آن کار آسانی

کوچکتر کرد و تصویر واضحتری از مناطق نقص به دست

نیست .بنابراین در اینجا از خاصیت صافکنندگی تصویر این

آورد.

الگوریتم استفاده شد و تفاضل تصویر اصلی و صاف شده که

حاوی اطالعات نقصها است ،به دست آمد .در شکل  -7ب این
 .3یافتهها

تصویرها به ازای مقدارهای  0/15 ،0/015و  1/5برای thr

در این پژوهش ،برای آشکارسازی ناحیههای نقص تصویرهای

(به ترتیب از باال) نشان داده شدهاند .در هر سه تصویر نقصهای

پرتونگاری صنعتی جوش ،از روش موجک با آستانهگذاری

ترک مشخص هستند ولی در تصویر ردیف سوم سمت چپ با

چندجملهای استفاده شده است .برای اجرای این الگوریتم ابتدا

 thr=1/5کنتراست تصویر مناسبتر است .در شکل  8نتیجههای

پرتونگارهها که مطابق بخش  1.2تهیه شدهاند باز و سپس

حاصل از اجرای الگوریتم برای پرتونگارههایی با نقصهای

ضریبهای موجک آنها تا  4سطح محاسبه شده و با عبور این

مختلف مانند تخلخل ،حفره و  ...نشان داده شده است .مشاهده

مؤلفهها از تابع آستانه (رابطهی  )5ضریبها تغییر کردهاند .قابل

میشود که ناحیههای نقص روی تصویرهای بازسازی شده در

توجه است که در این رابطه آستانه به مقدار مؤلفه بستگی دارد و

شکل  -8ب مشخصتر و واضحتر دیده میشوند .در پرتونگارهی

ضریبهای با اندازهی کوچکتر از آستانه ،صفر نشده بلکه با

اصلی ردیف ( 3سمت راست) خطهای شاخص کیفیت به سختی

تابعی چندجملهای تضعیف شدهاند .شکل  6پرتونگارهی یک

قابل مشاهدهاند ،ولی روی تصویرهای بازسازی شده این خطها به

قطعهی جوشکاری شده را نشان میدهد .این قطعهی استاندارد

طور کامل دیده میشوند.

دارای دو ترک است که یکی از آنها به سختی در پرتونگارهی
معمولی دیده میشود .برای آشکارسازی ناحیههای نقصها و

برای ارزیابی الگوریتم از نسبت احتمال موفقیت شناسایی
) )10((POISRو روش انسانی استفاده شده است.

ترک ،الگوریتم روش آستانهگذاری چندجملهای در روش
موجک بر روی تصویر اجرا شد .نتیجههای حاصل از اجرای
الگوریتم با مقادیر  thrمختلف در شکل  7نشان داده شده است.
مشاهده میشود که مقدار  thrدر وضوح تصویر تأثیر دارد .مطابق

()6

همهی پاسخها = TP+FP

TP
TP + FP

= POISR

بهبود کیفی ناحیههای نقص در تصاویر پرتونگاری جوش با استفاده از روش موجک . . .
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6

شکل  .6پرتونگارهی قطعهی استاندارد دارای نقص دو ترک.

(الف)

(ب)

شکل ( .7الف) تصویر خروجی برای thrهای  0/15 ،0/015و ( 1/5به ترتیب از باال)( ،ب) تفاضل تصویر اصلی و صاف شدهی حاوی اطالعات نقصها برای thrهای
 0/15 ،0/015و ( 1/5به ترتیب از باال).
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(ب)

شکل ( .8الف) تصویرهای اصلی؛ (ب) تصویرهای بازسازی شده.

که در آن  TPبه پاسخهایی اشاره دارد که درست هستند و

شده نشان میدهد که همهی آنها واضحتر شدن ناحیهی نقصها

افراد آنها را درست تشخیص دادهاند و  TFپاسخهایی هستند که

را تأیید میکنند .اجرای این الگوریتم برای یک تصویر به ابعاد

نادرست هستند و افراد آنها را درست تشخیص دادهاند.

 256 × 256با کامپیوتری با پردازشگر دوهستهای 2/66 MHz

 17قطعهی دارای نقصهای مختلف ،رادیوگرافی شده و

اینتل و حافظهی با دسترسی مستقیم  4 Gbبه حدود  6/3ثانیه زمان

الگوریتم بازسازی روی آنها پیاده شد .تصویرهای اصلی و

نیاز دارد .از نظر کارایی در بازسازی تصویر و مشخصکردن

بازسازی شده به  5متخصص رادیوگرافی صنعتی نشان داده شد و

ناحیههای نقص ،این الگوریتم مناسب و استفاده از آن برای کاربر

از آنها خواسته شد محل نقصها و تعداد آنها را تعیین نمایند.

راحت و آسان است .از طرفی ،سرعت آن با سرعت سایر

نتیجههای این ارزیابی در جدول  1درج شده است .دیده میشود

الگوریتمها مانند موجک مختلط یکسان است.

که درصد تشخیص نقصها در تصویرهای بازسازی شده بیشتر
از تصویرهای پرتونگاری اصلی است و همچنین بیشترین نسبت
احتمال موفقیت تشخیص نقص در تصویرهای بازسازی شده برای

جدول  POISR .1محاسبه شده برای نقصها در تصویرهای اصلی و
بازسازی شده

نقص تخلخل با مقدار یک است و کمترین نسبت احتمال

نوع نقص

تعداد

موفقیت تشخیص برای ترک طولی با مقدار  0/92بوده است.

حفرههای پراکنده
تخلخل
ترک عرضی
ترک طولی

38
9
25
8

جمعآوری نظرهای متخصصین در مورد تصویرهای بازسازی

 POISRدر

 POISRدر تصویرهای

تصویرهای اصلی

بازسازی شده

0/88
1
0/80
0/90

0/92
1
0/86
0/92
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