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 فضایی تصاویر حد تفکیکارزیابی تخمینگرهای مسیر حرکت پروتون برای بهبود 

 ای پروتون نگاری رایانهمقطع 
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( RSP) یتوان توقف نسب یممستق یریگبا اندازه یدرماندر پروتون یذات یتقطعکاهش عدم یت(، قابلpCTپروتون ) اییانهرا ینگارمقطع: چکیده

 یرتصاو ییفضا یکحد تفک یف(، منجر به تضعMCS) یچندگانه کولومب یمتعدد کوچک پروتون حاصل از پراکندگ اییهزاو هاییرا دارد. پراکندگ

pCT یرود. استفاده از مسشیم ( محتمل حرکتMLPپروتون در بازساز )در اثر  یرتصو یفیتکاهش ک تواندیم یرتصو یMCS  .را جبران کند

MLP ه، مطالع یناست. در ا یبررسهر پروتون قابل یکه برا پذیردیصورت م یاحتمال خاص یعمطابق با تابع توز یکنواخت، یطپروتون در مح

حاصل از  یرتصاو ییفضا یکبهبود حد تفک سازی،یهشد. هدف شب سازییهشب Geant4ذره با استفاده از کدبه  ذره ردیابی یتبا قابل pCT یستمس

بوده است.  MLPمحتمل حرکت  یر( و مسCSP) یمکعب یناسپال یر(، مسSLP) یمخط مستق یرحرکت پروتون شامل مس یرمختلف مس یهامدل

و جهت حرکت ذرات قبل و بعد از فانتوم توسط  یتموقع ی،انرژ یرقرار گرفت و مقاد MeV 200 وتونیپر یکه، تحت تابش بارCatphan528فانتوم 

و  SLP ،CSPحرکت  یرمس ینگرهایبه دست آمده از اعمال تخم یوزن یببا استفاده از ضرا RSP یرتصو یسماتر ینآشکارسازها ثبت شد. همچن

MLP به روش  یراصالح شده و تصاوFBP یانگینجذر م یو خطا ییفضا یکحد تفک ایجشد. نت یبازساز ( مربعاتRMSEتصاو )حاصل نسبت  یر

بهتر  ییفضا یککمتر و حد تفک یخطا یها داراروش یرنسبت به سا MLPقرار گرفت و نشان داد که روش  یسهفانتوم مورد مقا یرتصو یهابه داده

 یافت، یشافزا متریجفت خط در هر سانت 9تا  3از  ییفضا یکحد تفک متر،یلیم 1/0تا  1از  یکسلابعاد پ ییرهزار ذره پروتون با تغ100 یاست. برا

 کرد. یداپ ییرتغ %97/14به  %11/8از  RMSEمقدار  کهیدرحال
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Abstract: Proton computed tomography (pCT) can reduce the uncertainty in proton therapy by measuring 

the Relative Stopping Power (RSP) directly. The spatial resolution of the pCT images decreases due to the 

multi colomb scattering (MCS) of protons inside the phantom. This reduction of image quality can be 

compensated by using the most probable path of protons in the reconstruction algorithm. In this study, a pCT 

system was simulated by particle-to-particle tracking of protons using the Geant4 toolkit. The purpose of this 

simulation is to improve the spatial resolution of images obtained from applying different estimators of the 

proton path, including straight line path (SLP), cubic spline path (CSP), and most likely path (MLP). The 

Catphan528 phantom was irradiated with 200MeV protons, and the energy, position, and direction of the 

particle were recorded before and after the phantom. The RSP image matrix was modified by weigthing 

factors obtaind using SLP, CSP, and MLP path esitimators and image was reconstructed using FBP. The 

results of spatial resolution and their root mean square errors (RMSE) were compared to phantom image data. 

The obtained results showed that the MLP method has less error and better accuracy in resolving the spatial 

resolution than other methods. For 100,000 protons, with the image resolution from 1 to 0.1 mm, the spatial 

resolution increased from 3 to 9 line pairs/cm, while the RMSE increased from 8.11% to 14/97%. 
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 دمه مق .1

از پرتودرمانی با باریکه خارجی استتتت  یدرمانی نوع دقیقپروتون

های ستتتریانی    های انرژی باال جهت تخریب بافت       که از پروتون 

ستفاده می  سه با روش ا های درمان متداول با پرتو کند و در مقای

  کند ایجاد می  در منطقه هدف   االتریب  های دز ،ایکس و الکترون

ند  که می  به  توا تا منجر  مانی  جیبهبود ن از انواع  یبرخ یبرا در

در  تی قطع. عدم [3-1]شتتتود یستتتریان و کاهش عوارا جانب   

افزار در نرم باریکه پروتونی   محاستتتبات برد  و  مار یب یابی تی موقع

مان  ناتوم  ،تومور یداخل راتییتغ نیو همچن یرح در و   مار یب یآ

گ  برا استتتفاده بهینه از قابلیت قله تواندیم های تصتتویرآرتیفکت

نداخته و از این رو  به خطر   در توزیع دز این روش درمانی را  با    ا

صویربرداری      پروتون توسعه  سیستم ت ضرورت وجود یک  درمانی، 

فت توموری و پیش      با  بینی برد پروتونجهت تعیین دقیق محل 

  قطعیتدر یراحی درمان برای بیشتتتترین انطبا  و کمترین عدم

احستتا   شیپ از شیبند، که حاشتتیه ایمنی هدفمندی ایجاد ک

 .  [6-4]شودیم

درمانی بستگی   درمان پروتون دقت در یراحیراهکارهای افزایش 

نستتبی   توقفبه صتتحت ایالعاتی دارد که برای محاستتبه توان  

(1RSP)    به بدن بیمار  رود. این ایالعات از تصتتتاویر    کار می در 

ستفاده از منحنی   (2xCT) ای پرتو ایکسنگاری رایانهمقطع و با ا

  RSPکالیبراستتتیون موردنیاز برای تبدیل اعداد هانستتتفیلد به          

صل می  افزایش  . این تبدیل یک منبع مهم برای [10-7]شود حا

استتتت که به یور  باریکه پروتونی های محاستتتبه بردقطعیتعدم

صد عدم  5تا  3 منجر به ایجاد معمول سبه در برد   قطعیت در محا

 یربرداریتصو هایروش شود.در یراحی درمان می باریکه پروتونی

xCT  تیقطععدم زیکس نیپرتوا یکنتراستتتت فازبا دو انرژی و  

ما   دهد می کاهش  را پروتون توقف توان محاستتتبه   در   رغمیعلا

  درمانی یراح و یصتتیتشتتخ یهابرنامه یبرا هاروشاین  ییتوانا

 هک شودمیشامل  را ونیبراسیکال یهابرنامه هنوز ،یدرمانپروتون

جه چیهبه  حدود  و به     روش تی م حاستتت حذف  RSP م ینمرا 

  ازمندین یدرمانپروتون ستم یس آل، دهی. در حالت ا[13-11]دنکن

صو  ست  یریت شده  در آن  هاکه این خطا ا شد  حذف  شه  با و نق

RSP  شود. مستقیم محاسبه صورت به 

                                                           
1 Relative Stopping Power 
2 x-ray Computed Tomography 

شه      ستقیم نق سبه م صاویر    RSPمحا ستفاده از ت نگاری  مقطع با ا

 عدم قطعیت ناشتتتی ازحذف  ضتتتمن ،(3pCTای پروتون )رایانه

ای  ههای استتتفاده از منحنیجایی و انتقال بیمار، پیچیدگیجابه

هت تعیین     ندارد.  RSPکالیبراستتتیون ج حال  را   این روش در 

شته و در عصر حاضر     حاضر در مرحله توسعه پیش   بالینی قرار دا

داری پزشتتتکی تبتتدیتتل  بتته یتتک حوزه تحقیقتتاتی تصتتتویربر

 .[15-13]استشده

ماده    پروتون گام عبور از   قیخود را از یر یانرژ شتتتتریب ،ها هن

  از دستتت یرونیب یاتم یهابا الکترون کیراالستتتیغ یبرخوردها

. عالوه  شتتودیم یختگیو برانگ ونیزاستتیونیکه منجر به  دهندیم

  یها کوچک متعدد از هستتتته    یاهی زاو یها با پراکندگ   آن ن،یبر ا

هدف    ندگ ) ماده  نه کول      یپراک گا ند چار  ((4MCS)ومبی چ ، د

 ریکه بارها در یول مستت یاصتتل ندیدو فرآ نیاشتتوند. انحراف می

منجر به از  یبه یور تصتادف  افتد،یپروتون اتفا  م یماکروستکوپ 

ی پروتونی  باریکه یو انحراف از جهت اصتتتل یدستتتت دادن انرژ

 .[20-16]شودمی

وع نپروتونی با اتکا به  یربرداریتصتتو ستتتمیستتبا این تفاستتیر 

(  2، ذرات باردار فیتضتتع( 1به ستته روش  آن با ماده، کنشبرهم

ی انرژ نهشتتتتذرات به همراه  یابیرد( 3ی و اهستتتته یپراکندگ

قابل انجام استتت. در همین راستتتا اولین بار کهلر و همکاران در  

  که پروتونی در مقایسه با نشان دادند که تضعیف باری   1968سال  

با کنتراستتتت بهتر،   پرتو د  ح تر ولی پایین  دزایکس تصتتتاویری 

ضایی  تفکیک سون و   ضعیف تولید می  ف کند. به همین منظور هان

گیری انرژی نشتتان دادند که با اندازه 1979همکارانش در ستتال 

ضایی  حد تفکیکتوان های عبوری میپروتون صاویر را بهبو  ف د ت

پروتون را در ستال    یاانهیرانگاری یجه یرح مقطعبخشتید. در نت 

آوری گیری انرژی بتاقیمتانتده در جمع   بتا روش انتدازه   1981

 . [8-7]الزم برای تشکیل تصویر ارائه کردند هایپروجکشن

سا  عملکرد  سی      ا صویربرداری به روش نهشت انرژی برای برر ت

به    هدف  یاری برای  تغییرات انرژی پروتون در عبور از  عنوان مع

 انرژی گیری چگالی الکترونی آن است؛ به یوری که اتالف اندازه

 انتگرال مستتیر با کنندمی عبور جستتم یک از که هاییپروتون

سازی  برای توانمی رابطه این از الکترون رابطه دارد. چگالی  باز

فاده کرد.     توزیع گالی الکترونی استتتت ندازه  در چ گیری میزان ا

3 Proton Computed Tomography 
4 Multiple Coulomb Scattering 
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ضعیف پرتوایکس نیز از رابطه  شابه  ت ستفاده می ای م ا این ب شود ا

تفاوت که پرتوهای ایکس مستتتیر مستتتتقیم را تا رستتتیدن به         

مستتتیر  MCSها در اثر کنند ولی پروتونآشتتتکارستتتاز یی می

 .[18-17]نندکواری را یی میمنحنی

فت به علت    باالی    MCSدر اثر  فضتتتایی حد تفکیک   ا ، قیمت 

تا   نده شتتت قه  شیفزاو ا ها ده ندی عال با    یربرداریبه تصتتتو  م

 ، مطالعات بیشتتتتر بر روییصتتتیاهداف تشتتتخ یپرتوایکس برا

در  .[14]میالدی راکد ماند    90ی تا دهه   تصتتتویربرداری پروتون

برهمکنش فیزیکی   یندهایدر فرآ یاستتاستت  یهاتفاوت کهحالی

به        ها ها و پروتون فوتون نیب وجود دارد. نگرش جدید نستتتبت 

صویربرداری با پروتون از    ضوع ت   علت میالدی به 90 دهه آغاز مو

یق  دق یراحی یک  به  درمانی و نیاز  پروتون به  مندی عالقه  افزایش

 بیمار موقعیت و برد تایید شتتامل که درمان موضتتعی و هدفمند

 برای pCT بهبودمنظور به  ابعاد جدیدی از مطالعات را       استتتت،

 .[14]رقم زد بالینی فاز در استفاده

یر  تصاو در راستای بررسی کمی و کیفی عوامل موثر در بازسازی    

pCT     ست بین ضایی چگالی،  حد تفکیکضروری ا  و مقدار دز ف

صالحه  شود.  م   کی ارزیابیدر این ای ایجاد و حالت بهینه انتخا  

صو  ستم یس  در کد   ذره به ذره یابیرد تیبا قابل pCT یربرداریت

ا  ب تصاویر  و حد تفکیک فضایی  سازی شبیه  Geant4مونت کارلو 

 در   Catphan528 انتخا  فانتوم استتتتاندارد و حد تفکیک باالی

یاده با   1FBPروش  ستتتازی تخمینگرهای مستتتیر حرکت مختلف    پ
2SLP ،3CSP 4 وMLP        صل از اعمال صاویر حا شد. ت سازی  باز

ی  فضتتای تفکیک حدتخمینگرها در ابعاد پیکستتل از نظر خطا و 

 .  مقایسه شد

 یسازهی. شب2

 Geant4در کد  pCT یربرداریتصو ستمیسازی سمدل  1.2

 با هدف یوتریکتابخانه کامپ کی Geant4 یسازهیجعبه ابزار شب

 انیدر م کنش ذرات با ماده دارد.برهم یسازهیشب یبرا یکل

 کی، Geant4شده در  یسازادهیپ یکیزیف یندهایاز فرآ یاریبس

 یهاوجود دارد که دقت آن با داده MS دهیچیپ یگاوسریمدل غ

 اریبس یهاتیاز قابلدر این مطالعه  .[19]شده است دییتأ یتجرب

 یهاکنشدر مباحث برهم Geant4 کد مونت کارلو یعال

 یهاکنشمتنوع برهم یهاو انتخا  مدل یهادرون

  شده است.ستفاده اذره با ماده  یسیالکترومغنای

                                                           
1 Filtered Back Projection 
2 Straight Line Path 
3 Cubic Spline Path 

ستم     صورت ذره به ذره از  با قابلیت ردیابی پروتون به pCTسی

به  (5PSD)ای از آشتتکارستتازهای حستتا  به موقعیت  مجموعه

یه پروتون     یت و زاو بت موقع گام ورود و خروج از    منظور ث ها هن

فانتوم و یک آشتتتکارستتتاز انرژی ستتتنج به منظور ثبت انرژی        

.  [21]تشکیل شده است   ها بعد از عبور از فانتوم باقیمانده پروتون

ستم     1شکل   شده در کد   شبیه  pCTسی  کارلومونت  سازی 

Geant4 دهد.نشان می دهنده آنبه همراه اجزای تشکیل را 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ای پروتون به روش نهشت انرژی به رایانه نگاریمقطع سازیمدل: 1شکل

آشکارسازهای حسا  به موقعیت ذره و ، Catphan528فانتوم  همراه

 سنج.انرژی

 

 توانمحاسبه  جهت در فانتومها پروتون یانتگرال نهشت انرژ

به  Bethe-Bloch، معروف به 1ی از یریق رابطه نسب توقف
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 ،یمکان تیموقع r (،1) که در رابطه
e   چگالی الکترونی نستتبی، 

I(r)  و  هدف ونیزاس یونیمتوسط   لیپتانسE(r) در پروتون  یانرژ

شد یم r نقطه ستگ    Iمقدار  راتییتغ .با سبتاً کوچک و واب   تابع ین

S  بهI  [17] نسبتا کم است رات،ییبودن تغ یتمیلگاربه با توجه.  

4 Most likely path 
5 Position Sensitive Detector 

  2و  1آشکارساز حساس به موقعیت 

 Catphan528فانتوم 

  4و  3آشکارساز حساس به موقعیت 

 آشکارساز انرژی سنج

آشکارساز حساس به موقعیت 

فانتوم   2و  1

Catphan528 

آشکارساز حساس به موقعیت 

  4و  3

 آشکارساز انرژی سنج
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و   (eV75) برای آ  I( با در دستتت داشتتتن مقدار  2رابطه ) در

توان  ( میoutE) ( و خروجیinE) گیری مقادیر انرژی ورودی اندازه 

 صورت عددی محاسبه کرد.انتگرال سمت راست را به

 
 Geant4در کد  pCT یربرداریتصو ستمیسسازی ساختار شبیه 2.2

شامل انتخا     شبیه  سه، پارامترهای     کیزیفسازی  ست، هند لی

 یساز هیشب  دقت یشافزا یبراباشد.  ورودی چشمه و خروجی می 

حث   در با   QGSP_BIC_EMY ستتتتیلکی زیفی از هادرون  م

ستفاده   یبرارا  یهادرون یهامدل QGSP ،ست یل نیا در .شد  ا

 EMYو  ها ونی یبرا کی االستتتتریغ یها مدل  BICها،  نوکلئون

 گیرد.در نظر میهمه ذرات  یبرا ی راسیالکترومغنای یهامدل

 حد تفکیکجهت بررستتی  هندستته مورد مطالعه شتتامل فانتوم 

دهنده تا فانتوم، سیستم ردیابی ذره    فضایی، خط باریکه از شتا   

سازهای     شکار ساز    PSDبه ذره قبل و بعد از فانتوم )آ شکار ( و آ

سه    سنج می انرژی شد. یراحی هند شکل و     یورکلبهبا شامل  ی 

بر استتا  این  Geant4استتت که کد  مورداستتتفادهانتخا  مواد 

را در مرحله شتتروع اجرای  هاکنشبرهممقطع مواد جدول ستتط 

 دهد.برنامه تشکیل می

س  فانتوم یی،فضا  حد تفکیک یفیککمی و  یابیارز جهت تاندارد  ا

Catphan528  ستوانه  کی شامل که ،  متریسانت  15 به قطر آ  ا

فاع   متفاوت    تفکیک  حد  با  فانتوم  میله  21 و مترستتتانتی 3ارت

ست  شبیه ا شد.   ،  به کاررفته در میله  یومینیآلوم یهاتیغهسازی 

متری به سانتی  5شعاع  متر و در میلی 2ها دارای ضخامت  فانتوم

 (2)شکل  .شده است درنظرگرفتهای صورت دایره

 

 
 

 

 

 

 Catphan528[22] باالی  حد تفکیکفانتوم استاندارد . 2شکل

متری قبل و بعد از ستتانتی 1به فاصتتله  PSDآشتتکارستتازهای  

متر از ستتانتی 5ها در نظر گرفته شتتد. چشتتمه با فاصتتله  فانتوم

 10الی  -10ای در محدوده ارتفاع ابتدای فانتوم به صورت صفحه

شد.   MeV 200انرژی های تکمتری و پروتونسانتی  با  انتخا  

  ، مکان و زاویه ورود  درجه  1ای فانتوم با گام    درجه  360چرخش 

و مکان و زاویه خروج آن از فانتوم و همچنین     ن به فانتوم  پروتو

سازها به      ها بهی هر یک از پروتونانرژی باقیمانده شکار سیله آ و

ذخیره  rootافزار ثبت و در فایل خروجی نرممد صتتورت لستتیت 

افزار متلب  ( در نرم2ستتپس انتگرال ستتمت راستتت رابطه ) شتتد.

شده و     سبه  شن محا صل در ما  هایپروجک سینوگرام با   حا تریس 

ذخیره شد تا پس از   Catphan528برای فانتوم  360×200ابعاد 

صل از ماتریس      صاویر حا سازی ت سینوگرام،  باز  حد تفکیکهای 

 فضایی بررسی شود.

صویری از اجزای یراحی  3شکل   ای نگاری رایانهشده در مقطع ت

دهد که در آن   را نشتتتان می Geant4کارلو  پروتون با کد مونت   

شتتده  شتتلیک Catphan528ذره پروتون به ستتمت فانتوم  300

کت  ریمستتت استتتتت. فانتوم در      پروتونکنش و برهم حر با  ها 

نشان داده شده است.  3شکل  سنج و انرژی PSDهای آشکارساز 

ستتتنج، تغییرات پروفایل نهشتتتت انرژی در آشتتتکارستتتاز انرژی 

 در مسیر حرکت است.   RSPدهنده تغییرات نشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pCTسازی پروتون در مدل شبیه 300نمایی از شلیک . 3شکل

 

 

 بازسازی تصویر. 3

از انتگرال نهشت   pCTایالعات تصویر در تصویربرداری به روش   

شکیل          ساز ت شکار شمه تا آ سیر بین چ انرژی پروتون در یول م

صویر با پردازش    می شن شود و ت شده از  جمعهای پروجک آوری 

آید. در صتتورتی که  دستتت میجستتم مدنظر در زوایای مختلف به
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رایج بازستتازی  روشاز  pCTهای حاصتتل از برای بازستتازی داده

 ریس ممبتنی بر حل مسئله مستقیم استفاده شود،      FBPتحلیلی 

به   حرکت  ته  میخط مستتتتق کی  صتتتورتپروتون   در نظر گرف

مسیر حرکت آن در داخل   MCS شود. انحراف پروتون در اثر می

حد  کند که منجر به تضتتعیف ماده را از خط مستتتقیم خارج می

 شود.تصاویر حاصل می فضایی تفکیک

  FBPاستتتفاده از که  ی مختلفی نشتتان دادمونت کارلو مطالعات

سازی به لحاظ زمانی به  عنوان نخستین ارزیابی از هدف   جهت باز

تأ   یدر ی حل  ی مرا مان   مار یب تی موقع دی بل از در ناستتتب  ق   ، م

 .[22]است

 MCS  کیاالستتت یهاکنشبرهماز که آماری استتت  ندیفرآیک 

تشتتکیل  هدفماده  یهاذره باردار و هستتته کی نیب شتتماربی

 عیاز توزبنابراین مستتیر حرکت پروتون در داخل ماده  .شتتودمی

ص  یاحتمال واقعی یی شده   د. تشخیص مسیر   کنیم یرویپ یخا

توستتتط پروتون در داخل ماده عمال غیرممکن استتتت، به همین 

سیر احتمالی پروتون  های مختلفی برای پیشمنظور روش بینی م

ست این مسیر احتمالی،     سا  نظر  ارائه شده ا   های پیچیدههیبر ا

ضی  ست که نیازمند     MCS ریا سبه ا   موقعیت ایالعاتقابل محا

ست.  پروتونورود و خروج    یدر فناور موجود یهاشرفت یبا پها ا

مکان و جهت هر پروتون در    ثبت  یبرا( PSDها ) آشتتتکارستتتاز  

کان فانتو  ای  مار یب یو خروج یورود به ذره      م، ام یابی ذره  رد

بر استتا   تخمینگرهاامکان استتتفاده از پروتون مقدور استتت که 

 که  حالی  در .[23-24]کند میرا فراهم  واریمنحن های ریمستتت

 ترین مستتیر حرکتمحتمل آوردن دستتت به در اصتتلی نگرانی

ار قر توجه نیز باید مورد زمان محاستتباتی بهبود استتت، هاپروتون

سیر روشاز به همین منظور  .گیرد ،  SLP مختلف های تخمین م

CSP  وMLP .جهت اصالح ماتریس سینوگرام استفاده شد 
 

  SLPتخمینگر مسیر حرکت  1.3

ستقیم )    سیر خط م ساده به( SLPتخمینگر م ترین روش عنوان 

آید  های عبوری از داخل ماده به حسا  می تخمین مسیر پروتون 

ود.  شکه از خط واصل بین نقاط ورود و خروج پروتون تشکیل می

نشان داده شده است در این روش، فاصله   4که در شکل همانطور

 .[17و  25]داری بین مسیر اصلی و تخمینی وجود داردمعنی
  CSPتخمینگر مسیر حرکت  2.3

و   یدر ورود هاپروتونمکانی  تیموقعبا توجه به این که عالوه بر    

توان با  ها نیز مشتتخص استتت می ی ماده، زاویه حرکت آنخروج

به مختصتتتات دو نقطه ورود و   3ای مرتبه برازش یک چند جمله

ض یو از نظر ر نیگزیراه جا کخروج پروتون، از ی  یتر براساده  یا

در داخل ماده نستتبت به  پروتونحرکت  ریمستتبهتری از  نیتخم

  CSPاین تخمینگر تحت عنوان  به دستتتت آورد. SLPتخمینگر 

  آید.دست می 3 شماره ایشود و از رابطه چندجملهشناخته می

(3) 𝑙(𝑢) = 𝑎 + 𝑏𝑢 + 𝑐𝑢2 + 𝑑𝑢3 

خروج و  وروددر نقطه  با اعمال شرایط مرزی dو  a ،b ،c بیضرا

 .[17]شوندیم نیی، تع5در شکل 

 در قیا  با مسیر حرکت پروتون SLPتخمینگر مسیر . 4شکل

  در قیا  با مسیر حرکت پروتون CSPتخمینگر مسیر . 5شکل

 

 
 MLPتخمینگر مسیر حرکت  3.3

ه،  ها داخل مادپروتون پراکندگی با توجه به تصادفی بودن ماهیت

 نظریه نیستتتت. دستتتتر  در دقیقی از مستتتیر حرکت ایالعات

ت های پراکندگی اس مولیر یکی از تقریب کوچک زاویه پراکندگی

  دلیل به گیرد اماقرار میکه در مورد ذرات باردار مورد استتتتفاده 

 برای گاوستتتی آن تقریب توان ازمحاستتتباتی، می هایپیچیدگی

جسم )تخمینگر  داخل در زاویه و تابع احتمال جابجایی استخراج

 استفاده کرد.   مسیر حرکت پروتون(

یه  ندگی    نظر کان را فراهم می  MCSهای پراک تا     این ام ند  ک

 درجات  با  داخل ماده   در پروتون مستتتیر حرکت  از هایی تخمین

به منظور  آید. استتتتفاده از تخمینگرها     دستتتت به  دقت  مختلف

ومبی در محتاستتتبته    کول گتانته  چنتد  یاثرات پراکنتدگ  اعمتال 

  مستتتیر حرکت پروتون در داخل ماده  بر استتتا      ترینمحتمل 

 مسیر حرکت پروتون

 موقعیت و زاویه خروج

 موقعیت و زاویه ورود

 موقعیت و زاویه خروج

 موقعیت و زاویه ورود

 مسیر حرکت پروتون

 (SLP)مسیر خط مستقیم 

 (CSP)مسیر اسپالین مکعبی 
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قاط  در ها ای آنهای مکانی و زاویه   داده خروجی، در  و ورودی ن

سازی داده  صل از  باز ضا  حد تفکیک و بهبود  pCTهای حا   ییف

بر همین اسا    .[17-20] (6توجه قرار گرفته است )شکل مورد

یک      یامز و همکاران  طه چند   ویل جه پنج  یاجمله راب طابق    در م

   کردند: فیتوص را 4 شماره رابطه

(4) 𝑙(𝑢) = 𝑎0 + 𝑎1𝑢 + 𝑎2𝑢
2 + 𝑎3𝑢

3 + 𝑎4𝑢
4 + 𝑎5𝑢

5 

ها     پارامتر ها     ia یکه در آن  پارامتر موجود برازش  یبه عنوان 

تا  یمنحن  یبرا یستتتتازهی شتتتب یها حاصتتتتل از داده   جین

گا الکترون  200یها پروتون فانتوم آ    کی  ی عبوری ازولتم

 گزارش شده است.  1آید که در جدول میدست به  کنواختی

 

  قیا  با مسیر حرکت پروتوندر  MLPتخمینگر مسیر . 6شکل

 

 
از عمق نفوذ  یبه عنوان تابع MLPی تخمینگر اچند جمله ضرایب :1جدول

 MeV 200 [17]با انرژی  برای پروتون

7/457 e-6 𝑎0 

4/548 e-7 𝑎1 

-5/777 e-8 𝑎2 

1/301 e-8 𝑎3 

-9/228 e-10 𝑎4 

2/687 e-11 𝑎5 

 

  FBPبازسازی تصویر با الگوریتم  4.3

ستفاده از      اولین حالت در نظر گرفته صاویر ا سازی ت شده برای باز

میزان نهشتتتت  زاویه، هر درکه به یوری استتتت. FBPالگوریتم 

ندازه  انرژی پروتون به  شتتتده گیریا  نهشتتتت انرژی  مجموع و 

سل  سیر  هایپیک سبت  پروتون عبوری م شود، در این  داده می ن

ته در نظر گرف مسیر یول در پیکسل هر روش سهم یکسانی برای

ستقیم    شده و  سئله م شت انرژی     با حل م سینوگرام انتگرال نه

  جهت کاهش ،پروتون در مستتتیر حرکتی به دستتتت آورده شتتتد

مورد  Hann فیلتر تصتتویر حاصتتل، کیفیت افزایش و تارشتتدگی

 استفاده قرار گرفت.

هایی که از داخل ماده      با توجه اینکه تعداد پروتون    دوم،  حالت  در 

فانتوم عبور می   بخشدر  فاوت بوده الزم    های مختلف  ند، مت کن

  پیکسل انرژی به دست آورده شده در هر    نهشت  است تا انتگرال 

 نرمال شود. پیکسل نسبت به تعداد ذرات عبوری از آن 

های حستتا  به از آشتتکارستتاز  pCTکه در یراحی یی آنجا از

ست،       شده ا ستفاده  ایالعات موجود موقعیت ذره جهت ردیابی ا

به ورود و خروج از فانتوم  یندر حها یکستتل آشتتکارستتازدر هر پ

  rootافزار یه فرودی در فایل خروجی نرم   هزار ذره اول 100ازای 

، انتگرال نهشتتتت انرژی ایالعات  این توجه به  با  موجود استتتت. 

صالح  ستفاده قرار گرفت،      کیفیتبهبود  یبرا شده ا صویر مورد ا ت

در هر مستتیر انتگرال نهشتتت انرژی به تعداد ذرات  که به یوری

عبوری از هر پیسکل آشکارساز تقسیم شده و سینوگرام اصالح          

مورد  FBPو با استتتفاده از الگوریتم  شتتده به دستتت آورده شتتد

 بازسازی قرار گرفت.

  اب پیکستتل هر از پروتون عبور مستتیر یول ابتدا، در حالت ستتوم

ستفاده  سبه  مسیر  تخمین هایروش از یک هر از ا  به و شده  محا

 پروتون عبوری یول با  متناستتتب  وزنی ضتتتریب  پیکستتتل هر

صیص  شت  سهم  بیانگر ضرایب،  این. یابدمی تخ   هر در انرژی نه

 ضتترایب این اعمال با اولیه ستتینوگرام ماتریس. استتت پیکستتل

 .شودمی بازسازی FBP از استفاده با تصاویر و شده اصالح

 ریتصو  ییفضا  حد تفکیک در تعیین هاابعاد پیکسل از آنجایی که 

اعمال تخمینگرهای مستتتیر   بررستتتی اثر  منظوربه  ،تاثیرگذارند   

SLP ،CSP  وMLP  حد تفکیک فضایی، تصاویر فانتوم  بر بهبود

 5/0، 1بندی ابعاد پیکسل  به ازای سه تقسیم  حاصل از بازسازی   

  لح یجنتا ازحاصل  هایپروجکشن . آمدبه دست   مترمیلی 1/0و 

RSP  س  ،Catphan528برای فانتوم  حرکت پروتون یردر یول م

صویر با ابعاد   شد  360×200به ماتریس ت   ارزیابیجهت و  تبدیل 

 موقعیت و زاویه خروج

 موقعیت و زاویه ورود

 مسیر حرکت پروتون

 (MLPمسیر محتمل حرکت)
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صل از اعمال روش    بهبود کیفیت صاویر حا سیر  ت های تخمینگر م

نتایج حاصتتل با    MCSحرکت پروتون در بازستتازی از نظر تاثیر

 مورد مقایسه قرار گرفت.ها سایر حالت

 

 ایج. نت4

شت  نهانتگرال  پروجکشن  پروفایل به ترتیب 9و  8، 7 هایشکل 

نرژ  توم             100ی بتته ازای ا ن فرودی در فتتا تون  پرو هزار ذره 

Catphan528 مقطعی  درجه، سینوگرام و تصویر  0 ییهزاو برای

سازی    صل از باز   FBPانتگرال نهشت انرژی به روش   هایدادهحا

شان م  را شن  .دهندین شت  انتگرال  پروجک به پروتون   یانرژنه

فته در کاررهای آلومینیومی بهدلیل تغییر ضخامت و ترکیب تیغه 

س   یانگرکه ب کندیول مسیر ذرات تغییر می   pCTروش  یتحسا

 استتتت. Catphan528 در فانتوم یجادشتتتدها یچگال ییراتبه تغ

از بررستتی ستتینوگرام و تصتتویر مقطعی حاصتتل در  یور کههمان

ست،     9 و 8های شکل  شخص ا س   م سبت  پایین   یزبه نو یگنالن

 است. line pairs/cm 2فضایی تصویر  قدر تفکیکبوده و 

 درجه 0انتگرال نهشت انرژی در زاویه  پروجکشنپروفایل . 7شکل

 FBPسینوگرام در الگوریتم . 8شکل

 با یانرژ نهشت انتگرال یهاپروجکشنحاصل از بازسازی  ریتصو. 9شکل

 FBP تمیالگور

انتگرال  پروجکشتتن پروفایل به ترتیب 12و  11، 10 هایشتتکل

شت   صالح انرژنه هزار ذره پروتون فرودی   100شده به ازای  ی ا

فانتوم   درجه، ستتتینوگرام  و    0 ییه زاو برای Catphan528در 

صویر   صالح مقطعی ت سازی      ا صل از باز انتگرال  هایدادهشده حا

 .دهندینشان م را FBPنهشت انرژی به روش 

 درجه 0در زاویه  شدهاصالح انتگرال نهشت انرژی پروجکشنپروفایل . 10شکل

 FBPشده در الگوریتم سینوگرام اصالح. 11شکل

شدهنرمال انتگرال نهشت انرژی  انتگرال نهشت انرژی 

 پیکسل
 پیکسل
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 FBPشده در الگوریتم سینوگرام اصالحتصویر حاصل از بازسازی . 12شکل

در فرآیند اصتتتالح ستتتینوگرام، با توجه به نرمال کردن انتگرال       

های عبوری، حد تفکیک فضتتایی  نهشتتت انرژی به تعداد پروتون

مواد  نستتتبتا زیاد بین RSPتصتتتاویر حاصتتتل به دلیل اختالف 

کند اما این بهبود پیدا می Catphan528تشتتکیل دهنده فانتوم 

نزدیک   RSPد با امر باعث کاهش کنتراست تصویر شده و در موا   

یل الگوریتم         به همین دل یان تر استتتت.  ما های   به هم نمود، ن

حد   تری برای بهبودتخمینگر مسیر حرکت پروتون گزینه مناسب

 تفکیک فضایی و کنتراست خواهد بود.

صل در         یور کهمانه صویر مقطعی حا سینوگرام و  ت سی  از برر

مشتتخص استتت، نتایج به دستتت آمده در   12 و 11های شتتکل

  همنجر به بهبود نسبت سیگنال به نویز شد FBPمقایسه با روش 

 line pairs/cmو حد تفکیک فضایی تصویر حاصل در این روش 

 باشد.  می 3

 Catphan528 مقطعی فانتومتصتتاویر  به ترتیب 13 هایشتتکل

انتگرال نهشتتتت انرژی با اعمال   هایدادهحاصتتتل از بازستتتازی 

  1در ابعاد پیکستتل  MLPو  SLP ،CSPتخمینگرهای مستتیر 

 دهد.  ینشان مهزار ذره پروتون فرودی  100متر و به ازای میلی

 Catphan528مقطعی فانتوم تصاویر  به ترتیب 14 هایلشک

انتگرال نهشت انرژی با اعمال  هایدادهحاصل از بازسازی 

 5/0در ابعاد پیکسل  MLPو  SLP ،CSPتخمینگرهای مسیر 

 . دهدینشان مهزار ذره پروتون فرودی  100متر و به ازای میلی

 Catphan528مقطعی فانتوم تصتتاویر  به ترتیب 15 هایشتتکل

انتگرال نهشتتتت انرژی با اعمال   هایدادهحاصتتتل از بازستتتازی 

 1/0 پیکستتل ابعاد در MLPو  SLP ،CSPتخمینگرهای مستتیر 

 دهد.ینشان مهزار ذره پروتون فرودی  100و به ازای  مترمیلی

 با یانرژ نهشت انتگرال یهاپروجکشنحاصل از بازسازی  ریتصو. 13شکل

پیکسل  ابعاد در MLP و ج( SLP)  ،CSPهای مسیر الف(اعمال تخمینگر

 مترمیلی 1

 الف

 ب

 ج
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با  یانرژ نهشت انتگرال یهاپروجکشنحاصل از بازسازی  ریتصو. 14شکل

 پیکسل ابعاد در MLP و ج( SLP)  ،CSPهای مسیر الف(اعمال تخمینگر

 مترمیلی 5/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  یانرژ نهشت انتگرال یهاپروجکشنحاصل از بازسازی  ریتصو. 15شکل

 پیکسل ابعاد در MLP و ج( SLP)  ،CSPهای مسیر الف(تخمینگراعمال 

 مترمیلی 1/0 
 

 

 

 ب

 الف

 ج

 

 

 
 

 ج

 الف

 

 ب
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بررستتی نتایج تصتتاویر با اعمال تخمینگرهای مستتیر پروتون در  

دهد با کوچک شتتتدن اندازه     مختلف نشتتتان میابعاد پیکستتتل  

منجر به بهبود بیشتتتتر در کیفیت حد   MLPها، روش پیکستتتل

صاویر می    ضایی ت ش شود. این می تفکیک ف د  تواند به این دلیل با

سل    شدن اندازه پیک ست    که با کوچک  صیص در ها، احتمال تخ

 ابد.  یسهم نهشت انرژی پروتون مربوط به هر پیکسل افزایش می

های تخمینگر  فضتتایی روش تفکیکحد ، مقایستته 2در جدول شتتماره 

شده بر حسب اندازه پیکسل      های مختلف به یور خالصه  مسیر اعمال 

 آورده شده است.

بازسازی به روش حاصل از تصاویر  فضایی حد تفکیک مقایسه :2جدول

FBP  ابعاد پیکسل متفاوت در تخمینگرهای مسیر حرکت پروتون اعمالبا 

 SLP CSP MLP / روشابعاد پیکسل

 3 3 3 مترمیلی 1

 7 6 6 مترمیلی 5/0

 9 8 7 مترمیلی 1/0

های تخمینگر مستتیر  اعمال روش RSME برای بررستتی میزان خطای 

SLP ،CSP  وMLP  ،تصتتتویر واقعی فانتوم استتتتاندارد      در بازستتتازی

Catphan528  بر استتا  مشتتخصتتات هندستته وRSP در نرم افزار  آن

 دهد:را نشان می RSMEنحوه محاسبه  3 شد. رابطه سازییادهپمتلب 

2

, ,

, 1

(Im )n
i j i j

i j

age Phantom
RSME

n


               )3( 

های تخمینگر مسیر روش RSMEنتایج حاصل از محاسبه خطای 

و  5/0، 1 ابعاد پیکسلحرکت اعمال شده در بازسازی تصاویر به ازای 

 مقایسه شد. 3ی در جدول شماره مترمیلی 1/0

 اعمالبا  FBPبازسازی به روش حاصل از تصاویر   RMSE مقایسه :3جدول

 تخمینگرهای مسیر حرکت پروتون در ابعاد پیکسل متفاوت

 SLP CSP MLP /روش ابعاد پیکسل

 11/8 39/8 76/8 مترمیلی 1

 89/8 16/9 54/9 مترمیلی 5/0

 97/14 93/15 81/16 مترمیلی 1/0

صل از        3و  2یور که در جدول همان ست، نتایج حا شده ا شان داده  ن

ها، خطای کمتر و دقت بیشتتتری در  نستتبت به بقیه روش MLPروش 

ضایی  حد تفکیک ص پیکسل  کاهش ابعاد با دارد. همچنین ف ویر اها در ت

پیکسل و   هر بازسازی شده، خطای تصویر به دلیل کاهش شمارش در    

شدن   توان تعداد ذرات یابد. برای کاهش خطا میافزایش می آننویزی 

ستتتازی دارد. تر شتتتبیه را افزایش داد که این کار نیاز به زمان یوالنی     

توجه به روش استتتفاده شتتده بر مبنای ردیابی ذره به ذره، همچنین با 

که پردازش داده     یاد شتتتده  مانبر  ها ستتتنگین حجم ایالعات ز تر و ز

ست ک  ذکرشایان  شود. می شبیه ا شده با  سازی ه با توجه به  های انجام 

ه رود اما تصاویر دارای نوف، دقت تشخیص باالتر میکاهش ابعاد پیکسل

 شود.بیشتری می

 گیریتیجه. ن5

، محاستتبه چگالی الکترون نستتبی بر استتا     pCTاصتتل بازستتازی  

باشد که با در ی نهشت انرژی پروتون در داخل ماده هدف می ریگاندازه

، امکان ارزیابی چگالی   ها پروتوندستتتت داشتتتتن انرژی ورود و خروج 

سیر حرکت پروتون فراهم     سبی یکپارچه را با درنظرگرفتن م الکترون ن

سیر حرکت پروتون  کندیم شود،     صورت به. اگر م ستقیم فرا  خط م

، تبدیل  شتتتودیماستتتتفاده  xCTبه فرم تبدیل رادون که در  2رابطه 

که   شتتودیمد. اما از این روش بیشتتتر در مواردی استتتفاده خواهد شتت

سیر حرکت باریکه همانند فوتون به خایر ماهیت بدون بار    تصور بهم

ستقیم   شد یمم در یک محیط مادی  هاپروتون، برخالف پرتو ایکس، با

ستقیمی را دنبال     سیر م و به خایر ماهیت باردار، در حین  کنندینمم

هدف      ماده  خل  کت در دا نه کولومبی        به  حر گا ند ندگی چ یل پراک دل

واری را یی  پروتون با ماده مستتیر منحنی کنشبرهممتعدد حاصتتل از 

ستفاده از الگوریتم   کندیم سب   FBPلذا ا شد ینممنا . از آنجایی که  با

ای همواره یکی از نگاری رایانه ارتقا کیفیت تصتتتاویر حاصتتتل از مقطع   

پردازش تصویر است، جهت تفسیر های قسمت نیترچالترین و پر مهم

اپذیر نکیفیت مطلو ، اجتنا گیری دقیق، وجود تصتتاویر با و تصتتمیم

 حد تفکیک   یعنی pCTدر  اصتتتلی های بهبود فاکتور استتتت. بنابراین  

ضا  ست.   و دز  یچگال و ییف صویربرداری همواره مورد توجه بوده ا  نیا ت

با پردازش  داده قیشتتتامل انتخا  دق    موارد و  نان یایمابل ق  ها همراه 

ساز  یهاتمیالگور در سریع  ست.  یباز  تیبا توجه به ماه حائز اهمیت ا

، با استتتتفاده از پروتون یربرداری، تصتتتوذرات باردار کنشبرهم دهیچیپ

ند ی ن ها یرو ازم فاوت در زم  یکرد بازستتتاز   پردازش داده نه یمت  یها و 

 است.  xCTبا  سهیدر مقا ریواتص

ستفاده از روش  شبیه امروزه ا ستگاه سازی در یراحی اولیه یک  های  ، د

، دهای سنگینی که ممکن است در اجرا با آن مواجه ش   به سبب هزینه 

  همچنین رود.جز جدانشتتدنی عملیات قبل از هر آزمایش به شتتمار می

پذیری و  پذیر بودن، انعطاف  کنترل نظرستتتازی از های شتتتبیه   روش
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ارند. د هاییهای آزمایشگاهی برترینسبت به روش ی گستردههاتیقابل

سعه فناوری ریزپردازنده  شرفت روزافزون رایانه ها و بهبا تو ها، تبع آن پی

شبیه     صی در امر  شده   سهولت خا ست  سازی ایجاد  بامطالعه  نیادر  .ا

قابل    فاده از  نت   یعال  یها تی استتتت حث    Geant4کارلو  کد مو با در م

مدل   و انی هادرون  یها کنشبرهم خا    یها کنشمتنوع برهم یها ت

نای  یابی ذره      pCTی، ستتتیستتتتم ستتتیالکترومغ یت رد قابل ذره به   با 

سازی شد. ایالعات مربوط به مکان و زاویه حرکت ذرات در نقاط شبیه

و انتگرال نهشتتت انرژی در مستتیر  شتتدهثبتورود به و خروج از فانتوم 

سبه شد.        عنوانبهعبور از فانتوم  داده اصلی جهت بازسازی تصویر محا

 حد تفکیکبا فانتوم استتاندارد   pCTفضتایی   حد تفکیک حستاستیت  

فت. یکی از موارد مورد    Catphan528باالی   مورد بررستتتی قرار گر

کردن مقدار نهشتتتت انرژی  بررستتتی در این مطالعه ارزیابی اثر نرمال    

سل پروتون به تعداد پروتون شد. این روش  می های عبوری از هر پیک با

 یکوانتوم زینو ایجاد از استفاده شد تا FBPدر بازسازی تصویر به روش 

صالح     . شود اجتنا   سینوگرام ا شان  داد  شده، منجر به بهبود  نتایج ن

ه اینکه ب با توجهداشت  در نظرشود. باید فضایی تصاویر می حد تفکیک

، بنابراین شتتودیمهای مجاور کم در این روش اختالف شتتدت پیکستتل

 هایی با چگالیکه در فانتوم ابدییمکنتراستتت تصتتاویر حاصتتل کاهش 

 شود.نزدیک به هم مناسب ارزیابی نمی

  راتییمقدار تغ pCT تصاویر کیفیت محدودکنندهدر حالت کلی عوامل 

  حد تفکیک  برای  MCSچگالی و   حد تفکیک  نهشتتتت انرژی برای 

با  یک محیط در عبوری پروتون مستتیر کهیدرصتتورت فضتتایی استتت. 

ستفاده از   سیر،   رهایگنیتخما شتن    ساز مدلم ست دا شود، با در د  ی 

  یدقت بد.یاکیفیت تصاویر بهبود می ترین مسیر عبوری پروتون، محتمل

  طیمح کی قیاز یر یپروتون واقع یرهایکه با آن ممکن استتتت مستتت

ضا   یبرا یاریشوند، مع  یساز مدل ست  ییوضوح ف  pCTدر  یابیقابل د

ست.  گر  نیتخمدر این مطالعه ارزیابی جامعی از عملکرد کمی و کیفی  ا

 پروتون تخمین مسیر تصادفی عبور برای CSP و SLP، MLP مختلف

جا انجام شتتتد.   Catphan528فانتوم   در افزایش دز یکی از  که ییازآن

حد باشتتد، در این کار بررستتی  راهکارهای بهبود کیفیت تصتتاویر می

با  فضتتتایی در مقدار دز   تفکیک  عاد پیکستتتل  برابر و    1متفاوت از  اب

شان داد در روش    میلی1/0متر تا میلی شد. نتایج ن به   MLPمتر انجام 

 متریسانت جفت خط بر  9تا  فضایی  حد تفکیکمیکروگری،  2ازای دز 

سید   و  7به ترتیب  CSPو  SLPهای مقدار آن برای روش کهیدرحالر

به دستتتت آمد. یکی دیگر از موارد مورد    متریستتتانتجفت خط بر   8

ی واقعی هادادهبررستتتی محاستتتبه میزان خطای هر روش نستتتبت به 

متلب بود که نتایج حاصل نشان داد    افزارنرمدر  شده یساز هیشب تصویر  

دهد.  کمترین مقدار را به خود اختصتتتای می    MLPاز نظر خطا نیز  

در هر روش به دلیل    ابعاد پیکستتتل  ، مقدار خطا با کاهش     وجودنیباا 

د های کیفی و کمی نشان دایابد. بررسینویزی شدن تصویر افزایش می

، pCT ی بازستتازی تصتتاویر حاصتتل از  برا CSP ای SLPاستتتفاده از 

کند، می جادیا MLPنستتبت به  ترنییپا ییبا وضتتوح فضتتا یریتصتتاو

تر و ستتریع ستتاده MLP ی نستتبت بهاضتتیاز نظر محاستتبات رهرچند 

ستند  ستفاده . با ه در   GPU شده بهینه افزاریسخت  هایمعماری از ا

 ده را تا بیش از محاستتبات توان ستترعترایانه می گرافیکی هایکارت

 ی پیشنهاد داد.کینیکلرا برای کاربردهای  MLPبرابر باال برد و روش 
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