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 ارشدنامه کارشناسياری جلسه دفاع از پايانزبرگ

 (نيمه حضوری       غيرحضوری        )حضوری

 ياالستوگرام فراصوت ريتصاو یبهبود بازساز یبرا يقيتطب يه روشتوسع :پروژه عنوان

 (zahrahosseini@email.kntu.ac.ir،  ۹7073۶۴زهرا حسيني ) :ودانشجخانوادگي  نام و نام

 دکتر علي خادم استاد راهنمای پروژه:

 باالننژاد بيدکتر محمدرضا حسن استاد مشاور پروژه:

 (moghaddam@kntu.ac.ir ي مقدم )استاد،دکتر حميد ابريشم :ارزياب داخلي

 (behnam@iust.ac.ir دکتر حميد بهنام )دانشيار، دانشگاه علم و صنعت، ارزياب خارجي:

  :چکيده

هاي نرم فراهم هاي پاتولوژيكي را با به تصوير كشيدن توزيع االستيسيته بافتغيرتهاجمي است كه امكان تشخيص وضعيت يروشفراصوت االستوگرافي 

 نيرا در ا داردهر نوع بافتي كه سختي متفاوتي نسبت به بافت اطراف خود  توانيشوند و ميم دهيروش االستوگرام نام نيحاصل از ا ريسازد. تصاويم

هايي با االستوگرام هستند. بنابراين در صورتي كه بتوان با حفظ رزولوشن مكاني، نويز و آرتيفكت يبه تصوير كشيد. تصاوير االستوگرام غالبا دارا ريتصاو

 ليپزشكان تسه يها براآن يكيمكان شخصاتابعاد و م قيدق نييتع ،عاتيوجود ضا صي، تشختخمين زد ييباال ياسهيمقا مّيك يهااريو مع تيفيك

 .ديخواهد گرد

نامه تالش شده است تا تصاوير حاصل از ن( است. در اين پاياNCCشده )ترين تخمينگرهاي تأخير زماني، تابع همبستگي متقابل نرماليزهيكي از معروف

دهي شده هاي وزننامه در ابتدا روشي مبتني بر پنجرهزده شده با اين روش با حفظ رزولوشن بهبود داده شوند. در اين پايانهاي تخمينجاييجابه

، ارائه گرديده است. اين روش به طور قابل توجهي كيفيت تصاوير االستوگرام را نسبت به حالت NCCحاصل از تخمينگر  جاييجهت كاهش نويز جابه

 نيانگيجذر م( و CNR(، كنتراست به نويز )SNRاز آن افزايش خواهد داد و مقادير معيارهاي كمّي همچون نسبت سيگنال به نويز ) عدم استفاده

( ارائه POST-Cهاي پس از اعمال فشار )در ادامه روشي مبتني بر ضريب كشيدگي زماني سيگنال ( را نيز بهبود خواهد بخشيد.RMSE) مربعات خطا

اي افزايش خواهد داد. همچنين دو روش را به طور قابل مالحظه POST-C( و PRE-Cهاي قبل از اعمال فشار )شده است كه همبستگي بين سيگنال

، POST-Cو  PRE-Cهاي ضريب كشيدگي بهينه با استفاده از روشي تطبيقي در هر پنجره از سيگنالديگر بر اين اساس پيشنهاد شده اند كه با يافتن 

جايي تري از جابههاي صحيحگيري از مزاياي روش دوبخشي و كشيدگي زماني، تخمينها با بهرهدارند. در اين روش االستوگرام ريتالش بر بهبود تصاو

 .يابدميشوند كاهش آل ايجاد ميها كه بر اثر اعمال فشارهاي غيرايدهخواسته االستوگرامالگوهاي ناها آيند كه در آنبدست مي

در  رويكردهاي مرسوم هاي ارائه شده نسبت بهاند كه روشنشان داده (In-vivoواقعي )سازي، فانتوم و هاي شبيههاي انجام شده برروي دادهبررسي

مناسب ايجاد و رزولوشن مكاني را نيز حفظ  RMSEو  SNR ،CNRهايي با ميزان معيارهاي االستوگرام ( مبتني بر پنجره،TDEتخمين تأخير زماني )

 كنند.مي

هاي مبتني روش دوبخشي، روش ،يتأخير زمان نيتخمشده، االستوگرافي فراصوتي، االستيسيته، االستوگرام، تابع همبستگي متقابل نرماليزه کليد واژه:

 بر پنجره

 

 1۸-1۶ساعت  ۲۶/0۸/1۴00 : زمان

 دانشکده برق و کامپيوتر دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي مکان:

 .شودارشد در جلسه دفاعيه توصيه ميحضور دانشجويان سال آخر بخصوص دانشجويان کارشناسي
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