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چکیده:

توموگرافی بوسیله فوتونهای پراکنده شده کامپتون بطور گستردهای در صنعت و پزشکی برای تصویربرداری از درون
اجسام مورد استفاده قرار میگیرد.در این مقاله الگوریتم جدیدی بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بازسازی تصاویر از دادههای
ثبت شده توسط آشکارساز پیشنهاد نمودهایم.نتایج بدست آمده نشانگر قابل استفاده بودن این الگوریتم در تصویربرداری
داخلی از اجسام میباشد
کلمات کلیدی:الگوریتم ژنتیک ،توموگرافی کامپیوتری ،پراکندگی کامپتون

 -1مقدمه
یکی از روشهای متداول درانجام تستهای غیر مخرب ( )NDTو انجام توموگرافی صنعتی استفاده از فوتونهای
کامپتون پراکنده شده از ماده میباشد .با این روش میتوان هرگونه غیر یکنواختی موضعی موجود در جسم
رامطالعه نمود و با استفاده ار فوتونهای پراکنده شده ،تصویری از درون اجسام تهیه نمود[ .]2-1الگوریتمهای
مختلفی برای بازسازی تصاویر از اطالعات گرفته شده از آشکار ساز و بهبود کیفیت تصاویر ایجاد شده اند و
تالشهای زیادی برای توسعه و افزایش راندمان این الگوریتمها صورت میپذیرد [ .]4-3در این مقاله ما روشی
بر اساس الگوریتم ژنتیک را برای ایجاد تصاویر توموگرافیک از درون اجسام پیشنهاد کردهایم .بسیاری از
الگوریتمهای مورد استفاده برای بازسازی تصاویر ،بر پایه تکنیکهای بهینهسازی ایجاد شدهاند که یکی از
ایرادات عمده این روشها امکان افتادن در بهینههای محلی است .الگوریتمهای بر پایه روشهای تحلیلی بسیار
پیچیده بوده و هنگامی که تعداد متغییرهای مسئله زیاد باشد حل آنها بسیار زمانبر و در برخی موارد غیر قابل
حل میباشد .الگوریتم هایی بر پایه روشهای تصادفی به علت ساختار ساده آن و امکان درک آسان توسط
کامپیوتر گزینه مناسبی برای اینگونه مسائل با متغییرهای زیاد میباشد .الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای آماری
جستجو است که از یک جمعیت اولیه تصادفی از جوابها شروع کرده و بر پایه تئوری تکامل تدریجی و با
بکارگیری عملگرهای ژنتیک به جواب بهینه میرسد .این روش توانایی حل مسائل بهینهسازی غیرخطی با
متغییرهای پیوسته و گسسته را دارد و بر خالف بسیاری از روشهای کالسیک ،قابلیت دستیابی به جواب بهینه
سراسری را نیز دارد[.]5
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 -2پراکندگی کامپتون:

فرآیند پراکندگی کامپتون برهمکنشی است ما بین فوتون و یک الکترون آزاد .در این واکنش فوتون فرودی
قسمتی از انرژی خود را به الکترون داده و فوتون جدیدی با انرژی کمتر و در مسیر متفاوتی ایجاد میشود.
تعداد فوتونهای یکبار پراکنده شده از حجم  dVدر زاویه فضایی 𝑑Ωاز رابطه زیر به دست میآید:
که

()1

𝑒𝑥𝑝 (− ∫𝑙 𝜌 𝜎𝑐 (𝐸)𝑑𝑙 ) 𝑑𝑉𝑑Ω
2

𝑁𝐾 𝜎 𝑒𝑑
𝑑Ω

𝑍

) 𝑙𝑑) 𝜓 = Φ0 𝜌𝑁𝐴 exp (− ∫𝑙 𝜌 𝜎𝑐 (𝐸0
1

𝐴

𝑁𝐾

𝜎
 𝑑𝑒𝑑Ωسطح
 Φ0شار فوتونی اولیه NA ،عدد آووگادرو Z ، 𝜌،و  Aچگالی ،عدد اتمی و جرمی ماده پراکننده ،

مقطع کلیننشینا و )  𝜎𝑐 (𝐸0و )𝐸( 𝑐𝜎 سطح مقطع پراکندگی کامپتون در انرژی اولیه و انرژی پس از پراکندگی
میباشد] .[6برای یک چیدمان معین از چشمه ،هدف ،آشکارساز وحفاظ  ،سطح مقطع کلین-نشینا ،عدد اتمی
و جرمی و سطح مقطع پراکندگی کامپتون ثابت هستند ،پس رابطه فوق را میتوان بصورت زیر نوشت
]𝜌[ ])𝜌(𝐴[ = ]𝜓[

()2

یعنی تعداد فوتونهای پراکنده شده از المان مورد بررسی مستقیما به چگالی ماده وابسته است

 -3اندازه گیری تجربی:
در این کار از یک چشمه  131Csبا اکتیویته  6 mCiاستفاده شده است .سیستم آشکارسازی شامل یک سوسوزن
یدور سدیم ) NaI(Tlبه ابعاد  3 in×3 inمیباشد که به منظور ثبت پرتوهای پراکنده شده از نمونه بکار رفته
است .سیستم تجربی آزمایش را مطابق شکل  1شبیه سازی و بر پا نموده و طیف حاصل از فوتونهای پراکنده
شده ،تحت زاویه  00درجه را اندازه گیری میکنیم .نمونه مورد آزمایش یک دیسک آلومینیومی به ضخامت
 10میلیمتر بود که شش سوراخ به شعاع یک سانتیمتر در آن ایجاد شده بود و در پشت یک ورق آلومینیومی به
ضخامت  10 mmقرار داشت .هدف در این آزمایش تصویر برداری از محل و اندازه حفره ها بود.
 -4بازسازی تصویر:

در مواردیکه هدف توموگرافی پیدا کردن مادهای با چگالی معلوم  𝜌1درون مادهای با چگالی معلوم  𝜌2باشد
(حفره درون قطعات ریختهگری شده یا استخوان درون بافت) چگالی متوسط برای هر المان بصورت زیر تعیین
میشود:
𝜌𝑖 = 𝛽𝑖 𝜌1 + (1 − 𝛽𝑖 )𝜌2

()3

که در آن 𝛽 کسری از حجم المان مورد بررسی است که توسط ماده با چگالی  𝜌2پر شده است .این پارامتر بین
صفر تا یک تغییر میکند و  β = 1به این معنی است که تمامی ماده درون المان مورد نظر از نوع 𝜌2میباشد.
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شکل  :1چیدمان تجربی آزمایش و قطعه مورد آزمایش

در اینصورت برای مقادیر معین  𝜌1و  ، 𝜌2ماتریس  Aفقط به پارامتر 𝛽 بستگی خواهد داشت و رابطه  2بصورت
زیر تبدیل خواهد شد:
] [𝜓] = [𝐴(𝜷)] [𝜷𝜌1 + (𝟏 − 𝜷)𝜌2

()4

که 𝜷 و 𝟏 بردارهای ستونی هستند .برای داشتن پروفایلی از چگالی از درون اجسام ،باید پارامتر 𝛽 برای تمامی
نقاط محاسبه شود .تابع باقیمانده را بصورت زیر تعریف میکنیم:
()5

)(0 ≤ 𝛽𝑖 ≤ 1

] 𝑟𝑖 = 𝑓𝑖 − 𝐴𝑖 (𝜷) [𝛽𝒊 𝜌1 + (1 − 𝛽𝑖 )𝜌2

که اختالف بین تعداد فوتونهای اندازه گیری شده 𝑖𝑓 ،و مقادیر پیشبینی شده توسط مدل 𝑖𝜓  ،است .بهترین
مقادیر 𝛽 هنگامی بدست میآید که مجموع مربع خطاها )𝜷(𝑅 کمینه مقدار شود:
𝑅(𝜷) = ∑𝑖 𝑟𝑖2

()6

برای کمینه کردن )𝜷(𝑅 و تعیین مقادیر بهینه 𝛽 ،ما از الگوریتم ژنتیک استفاده نمودیم.
الگوریتم ژنتیک رهیافتی است که تکامل طبیعی موجودات را الگو قرار میدهد .این روش تقلیدی از فرایند
تکامل با استفاده از الگوریتمهای کامپیوتری است .ورودی الگوریتم ژنتیک تعداد ثابتی از جمعیت اولیه
کروموزمها است که بصورت تصادفی ایجاد شدهاند .تعدادی از این کروموزومها به عنوان والدین انتخاب
میشوند و بعد از تزویج تولید نسل جدیدی میکنند .برای جلوگیری از افتادن در بهینه های محلی ،عملگر
جهش برای تعدادی از فرزندان اعمال میشود که بصورت تصادفی تعدادی از ژن های کوموزوم را تغییر
می دهد .اعضای جدید با اعضای قدیمی مقایسه شده و اعضای ضعیفتر حذف میشوند و دوباره همین عمل
برای اعضای باقیمانده تکرار میشود تا جایی که تابع هزینه برای کروموزومها به کمینه مقدار برسد.
در این کار الگوریتم ژنتیک پیوسته( )CGAو گسسته( )BGAبا پارامترهای یکسان مانند جمعیت اولیه ،نحوه
انتخاب والدین ،نحوه تزویج استفاده گردید که نحوه تعریف متغییرها و نحوه ادغام و نوع جهش در آنها متفاوت
بود [ .]1در CGAهر ژن در کروموزوم یک عدد حقیقی است و در  BGAمتغییرها بصورت زیر ساخته میشوند:
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) 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖𝑚𝑖𝑛 + (𝛽𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝛽𝑖𝑚𝑖𝑛 ) × 𝑑𝑔𝑖 ̸ ( 2𝑁g − 1

()1

که  Ngتعداد بیت ها در هر ژن 𝑑𝑔𝑖 ،ژن iام رمزگشایی شده که از صفر تا  2Ng -1تغییر میکند 𝛽𝑖𝑚𝑖𝑛 ،و 𝑥𝑎𝑚𝑖𝛽

مقادیر کمینه و بیشینه پارامتر βهستند[ .]10در این مقاله مقدار  Ng=10انتخاب گردیده است .در  BGAصد
بیت از والدین جفت شده تعویض شده و دو فرزند جدید بوجود آمدند .در  CGAفرزندان بطریق زیر ایجاد
شدند:
()8

]) 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔1 = 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡1 – [ 𝜏1 ( 𝛽𝑚1 – 𝛽𝑑1 ), 𝜏2 ( 𝛽𝑚2 – 𝛽𝑑2 ), … , 𝜏𝑁𝑣𝑎𝑟 ( 𝛽𝑚1 – 𝛽𝑑1

()0

]) 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔2 = 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡1 + [𝜏1 ( 𝛽𝑚1 – 𝛽𝑑1 ), 𝜏2 ( 𝛽𝑚2 – 𝛽𝑑2 ), … , 𝜏𝑁𝑣𝑎𝑟 ( 𝛽𝑚1 – 𝛽𝑑1

که  𝛽mnو  𝛽dnمتغییر nام در کروموزومهای مادر و پدر هستند و  𝜏nیک عدد تصادفی مستقل است .برای
ایجاد جهش تعدادی از اعضا بطور تصادفی انتخاب شدند و برای  BGAیکی از بیتها بطور تصادفی از یک به
صفر یا برعکس تغییر یافت و برای  CGAیک عدد تصادفی به متغییر انتخاب شده اضافه گردید[.]8

 -5نتایج:
مقادیر بهینه برای 𝛽 از کمینه کردن پارامتر  Rبدست میآید بنابراین مقادیر  Rبرای هر تکرار در  BGAو CGA

محاسبه گردید .همانطور که در شکل  2نشان داده شده است برای تعداد تکرار مساوی خطای  CGAکمتر
 BGAبوده وخطا در  CGAسریعتر به صفر همگرا میشود لذا بهتر است برای ادامه کار این الگوریتم انتخاب
شود.

شکل  :2مقادیر پارامتر  Rدر هر تکرار برای  CGAو BGA

در فرایند بازسازی تصویر پارامترهای معلوم طیف اندازهگیری شده توسط آشکارساز و پارامترهای مجهول،
مقدار 𝛽 برای هر المان است .مقدار 𝛽 برای هر المان از نمونه توسط الگوریتم  CGAمحاسبه گردید .شکل
 3تصویر بدست آمده را برای تکرارهای مختلف نشان میدهد .تصویر مشاهده شده از  2116طیف اندازهگیری
شده ایجاد شده است.
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شکل  :3تصاویر بدست آمده در تکرار 5000)f 4000)e 3000)d 2000)c 1000)b 500 )a

رنگ سفید نشاندهنده چگالی صفر و رنگ سیاه چگالی بیشینه که در اینجا  2/1gr cm-3میباشد و سایر رنگهای
خاکستری عددی در این بازه میباشد.این نتایج نشاندهنده امکان استفاده از این روش در توموگرافی با تابش
گاماست .همانطور که در شکل  3دیده میشود حفره های موجود در ماده کامال قابل تشخیص میباشد .با توجه
به اینکه تعدادی عوامل مخرب مانند پراکندگیهای چندگانه و نویزهای الکتریکی وجود دارند که باعث خرابی
تصویر میشوند لذا از الگوریتم واپیچش کور ( )blind deconvolutionنرم افزار  MATLABبرای بهبود کیفیت
تصویر استفاده کردیم که نتیجه در شکل  4نشان دا ده شده است .این الگوریتم بدون داشتن اطالعاتی از نوع
نویز موجود ،کیفیت تصویر را افزایش میدهد.

شکل  : 4تصویر بازسازی شده پس از اعمال الگوریتم واپیچش کور
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: بحث و نتیجه گیری-6
 مشاهده شد که.در این مقاله مایک روش جدید برای بازسازی تصاویر برپایه الگوریتم ژنتیک پیشنهاد کردیم
. الگوریتم ژنتیک پیوسته خطای کمتری دارد و مقدار خطا سریعتر به صفر میل میکند،برای تعداد تکرار یکسان
.نتایج بدست آمده نشان از کاربردی و عملی بودن این الگوریتم در تصویر برداریهای صنعتی و پزشکی میباشد
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