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Gd2O2S:Tb اندازهگیری پارامترهای کنترل کیفی آشکارساز تصویری
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 ساخت و بهينهسازی مدل آزمایشي سيستم فلورسكپي صنعتي كه بر پایهی آشكارساز سوسوزن، این مقاله مرحلههای مختلف طراحي:چکیده
 به منظور. را گزارش ميكند، كار ميكند21mA  و با جریان بيشينهی111kV  و با استفاده از تصویربرداری با المپ پرتو ایكسGd1O1S:Tb9+
، در ولتاژها و فاصلههای مختلف انجام و كيفيت تصویر به دست آمده، تصویربرداری از مواد گوناگون،بررسي عملكرد درست سيستم ساخته شده
 نتایج حاصل.( نمودارهای شدت روشنایي عنصرهای تصویر تعيين شدFWHM) با استفاده از پارامترهای كنترل كيفيت كنتراست و توان تفكيک
، متر2/5  كيلو ولت و فاصلهی بين منبع پرتو و آشكارساز211  تا11  نشاندهندهی این است كه با ولتاژ مولد پرتو ایكس بين،از تحليل تصویر
. ميليمتر) است1/55(  عنصر تصویر9/19  و توان تفكيک39/19%  در این شرایط بهترین كنتراست تصویر.تصویر با بهترین كيفيت حاصل ميشود
 این سيستم قابليت، بنابراین.الزم به ككر است كه پارامترهای كنتراست و توان تفكيک در ولتاژهای مختلف بسيار نزدیک به یکدیگر است
.استفاده درولتاژهای مختلف را دارا است

 فلورسکپی، کنترل کیفی،Gd2O2S:Tb3+ ، آشکارساز تصویری:کلیدواژهها
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Abstract: An imaging detector system based on scintillation detectors is designed, fabricated, and
optimized for using in diagnostic radiology, industrial radiography, nuclear medicine, and research
domain. The X ray from a Siemens Stabilipan Orthovoltage (SSO) unit after passing through an object,
which may be a living sample or an electronic device, produces a planar distribution of visible light on a
Gd2O2S:Tb3+ (GOS), which is the image of the object under the examination. The image quality
parameters, including the contrast and resolution were determined by the inpatient quality indicator (IQI)
tests. The imaging practices were adopted for different X ray tube voltages (kV), and focal-spot surface
distances (FSD). The data corresponding to the imaging quality parameters were subsequently analyzed
and plotted by MATLAB and ORIGIN softwares. The results for the image quality parameters, that is,
the contrast and resolution, for different X ray tube voltages were found to be fairly close to each other.
Thus, the imaging system has the capability to be used for different X ray energies and radionuclides
with relatively desired results. The study is considered to be an initiative for fabricating industrial
fluoroscopy and radiation surveillance systems.
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روش فلورسكپي صنعتي ،تصویربرداری در زمان واقعي را

 .1مقدمه
با توجه به كاربرد پرتوهای نامریي یوننده ( )λ<21nmدر بسياری

امكانپذیر نموده است .سيستمهای فلورسكپي در مراكز پزشكي

از حوزههای فعاليت انساني از جمله تصویربرداری ،آشكارسازی

برای پرتونگاری تشخيصي مانند بررسي ساختارهای در حال

این پرتوها ضروری است [ .]2برای آشكارسازی پرتوهای

حركت مانند قلب ،حركتهای تنفسي ریه و دیافراگم و یا

نامریي ،از یک صفحهی لومينسان (آشكارساز تصویری) استفاده

بررسي تغيير محل مایعهای جنبي و پریكاردی و حوزهی درماني

ميشود كه به هنگام عبور فوتونهای این پرتوها از آن ،مادهی

مانند پرتودرماني و بالن سينوپالستي كاربردهای فراواني دارند

لومينسان ،انرژی پرتوهای نامریي را جذب و مقداری از آن را به

[ .]21 ،5این سيستمها در مراكز صنعتي به منظور سنجش آلودگي

صورت نور (پرتوهایي در ناحيهی طيف مریي) از خود گسيل

محيطي محل توليد رادیوداروها یا رادیوایزوتوپها ،در مراكز

ميكند .هرگاه گسيل نور از صفحهی لومينسان بيدرنگ

بازرسي امنيتي دقيق و با ضریب اطمينان باال و همچنين در مراكز

( )21-1 sرخ دهد ،آن ماده ،فلورسان ناميده شده ولي اگر گسيل

علمي -پژوهشي فضایي نيز مورد استفاده قرار ميگيرند ].]22 ،9

نور بيش از  21-1 sطول بكشد ،به آن ماده ،فسفرسان گفته

امروزه در ایران سيستمهای موجود تصویربرداری و یا

ميشود [ .]1نوع خاصي از این مواد كه برای آشكارسازی تابشهای

پرتونگاری به وسيلهی پرتو ایكس ،در بيشتر مراكز پزشكي،

نامریي یوننده به كار ميروند ،آشكارسازهای سوسوزن ناميده

صنعتي و علمي -پژوهشي ،براساس روش رادیوگرافي با فيلم كار

ميشوند [.]9

ميكنند و سایر سيستمهای موجود ،از كشورهای دیگر (خصوصاً

نخستين سوسوزن ،سولفور روی بود كه توسط رادرفورد

آلمان) وارد ميشوند .با توجه به كاربرد گستردهی این سيستمها

برای آشكارسازی كرهی آلفا مورد استفاده قرار گرفت و پس از

و به منظور رسيدن به خودكفایي ،طراحي و ساخت سيستم

آن آشكارسازهای سوسوزن دیگری مانند كادميم روی سولفيد و

فلورسكپي صنعتي به صورت آزمایشي در ایران انجام

كلسيم تنگستات موارد استفادهی زیادی پيدا كردند [.]5 ،9 ،9

ميپذیرد .نحوهی عملكرد سيستم به این صورت است كه ابتدا

نور مریي توليد شده در این آشكارسازها بسيار كم بود ،به همين

جسم توسط چشمهی پرتوزا پرتودهي ميشود ،پرتوهای ایكس

دليل آشكارسازهای سوسوزن اكسوسولفيدهای خاكيهای نادر

پس از عبور از جسم به آشكارساز برخورد كرده ،توزیع فضایي

از جمله النتانيم اكسي سولفيد ( )LOSو ایتریم اكسي سولفيد

از نور مریي توليد ميكند كه همان تصویر شي مورد آزمایش

( )YOSكه بازده واگرداني بيشتری دارند ،به كار گرفته شدند؛

()2

است .این تصویر به وسيلهی دوربين مدار بستهی تزویج باری

با پيشرفتهای امروزی در فنآوری ،به فرآوری فسفرهایي

( )CCDحساس به نورهای شدت پایين و با استفاده از لولهی

همچون النتانيم اكسي بروميد ( ،)LOBباریم استرانسيم سولفات

پرتو كاتدی مشاهده ميشود .پس از آن تصویر با استفاده از

( )BSSو گادولينيم اكسي سولفيد ( )GOSنيز دست یافتهاند [،9

نرمافزارهای  MATLABو  ORIGINپردازش و پارامترهای

.]3 ،1 ،5 ،6

كنترل كيفيت تصویر برای اشيایي با قطرها و جنسهای مختلف یا

سيستمهای فلورسكپي برای تصویربرداری به وسيلهی

همان فانتومهای كنترل كيفيت در آزمونهای كيفيتسنج
تصویر( )1تعيين ميشود.

پرتوهای ایكس و گاما و همچنين كرات باردار مانند الكترون،
پروتون ،پوزیترون ،آلفا ،بتا و بدون بار نوترون مورد استفاده قرار
ميگيرند كه ابزار اصلي آشكارسازی پرتوها در آنها،

 .2مواد و روشها

آشكارسازهای سوسوزن هستند .نسلهای قدیميتر این سيستمها

 1.2طراحی و ساخت محفظه و سایر تجهیزات مورد نیاز

(به دليل رویت تصویر توسط چشم) معایب زیادی داشتند.

هدف ،ساخت دستگاه فلورسكپي و بررسي تأثير ولتاژ پرتو

بنابراین برای رفع آنها در سيستمهای جدید امروزی از روش

ایكس بر روی تصویر ایجاد شده بود .برای دستیابي به این

فلورسكپي صنعتي استفاده ميشود [ .]5 ،1در این روش ،تصویر

هدف ،محفظه و تجهيزات زیر ،طراحي و ساخته شد .برای

با استفاده از یک سيستم مدار بستهی تلویزیوني ،روی نمایشگر

تصویربرداری نياز به ایجاد محيطي كامالً تاریک است .بدین

قابل مشاهده است.

منظور محفظهای از جنس ورق گالوانيزه به شكل هرم ناقص به
ارتفاع  99cmو قاعدهی بزرگ و كوچک ،به ترتيب ،به اندازهی
35

اندازهگيری پارامترهای كنترل كيفي آشكارساز تصویری Gd1O1S:Tb9+

 91cm×91cmو  6cm×1cmساخته شد .سطح خارجي محفظه

طيف تابش فسفر خاكي نادر اوكسي سولفيد گادولينيم

به منظور جلوگيری از نفوك نور به درون آن ،با الیهای از عایق

آالیيده شده با  9%تربيم ،طيف گسستهای است كه در طول موج

نوری مقوایي و سطح داخلي آن برای جلوگيری از انعكاس نور

 5991 Aبيشترین خطوط متمركز شده ،در ناحيهی نور سبز است

در درون محفظه ،با تركيبي خاص از مواد به رنگ سياه مات

[.]25 ،26 ،25 ،29 ،29 ،1 ،9 ،1

°

كامالً پوشانده شد .در مرحلههای مختلف تصویربرداری ،دوربين
باید در شرایط معيني نسبت به منبع پرتو و آشكارساز و  ...قرار

 2.2پرتودهی

داشته باشد .برای این منظور ثابتكنندهای به شكل مكعب

سه ورق آزمون كيفيتسنج تصویر از جنس آهن و یک موش

مستطيل به اندازهی  21/5cm×29/5cm×3cmاز یونوليت با

برای پرتودهي استفاده شد .هر ورق آزمون كيفيتسنج تصویر

تراكمي خاص ساخته شد و در مركز آن مكعبي به اندازهی

كه فانتوم كنترل كيفيت نيز ناميده ميشود ،شامل  5ميلهی هم

 3cm×5/5cm×5cmبرای قرار گرفتن دوربين ،تعبيه شد .سطح

جنس به طول  5cmدر ضخامتهای متفاوت بود كه در فواصل

خارجي ثابتكننده به وسيلهی الیهای از عایق نوری مقوایي

 9mmاز یکدیگر ثابت شده بودند.

پوشانده شد .سپس دوربين در مركز آن قرار گرفت و مجموعهی

پرتودهي در  1مرحله با ولتاژهای مختلف انجام شد .در این

ثابتكننده و دوربين در قاعدهی كوچک جعبهی سياه قرار داده

مطالعه ،ورقهای آزمون در فواصل  2/5 ،2و  1متر از چشمه،

شد .از آنجایيكه شدت نور توليدی به وسيلهی آشكارساز كم

یک بار بدون صافي ،سپس با صافي مربوط به هر ولتاژ (جدول

بود ،برای افزایش شدت نور توليدی ،جلوگيری از هر گونه

 ،)2مورد پرتودهي قرار گرفتند .با قرار دادن صافي در مقابل

پراكندگي یا انعكاس نور و نهایتاً افزایش كيفيت تصویر در

چشمه ،پرتوهای با انرژی پایين حذف شد و در نتيجه دز دریافتي

سيستم ساخته شده ،از یک قطعهی پلكسي گالس مستطيلي شكل

كاهش یافت.

به ضخامت  9mmو اندازهی  91cm×91cmاستفاده شد .این

در تمامي ولتاژها اندازهی شعاع ميدان در فاصلهی  2متری از

صفحه به همراه آشكارساز پرتو در قاعدهی بزرگ جعبهی سياه

چشمه  ،22/9cmدر  2/5متری  26/35cmو در  1متری 11/6cm

قرار ميگيرد.

بود .شكل  2نحوهی قرار گرفتن دستگاه ،مقابل المپ را نشان
ميدهد.

آشكارساز استفاده شده در این سيستم ،سوسوزن
 )GOS( Gd1O1S:Tb9+به اندازهی  91cm×91cmو ضخامت

()9

 11μmاست .این سوسوزن دارای جرم سطحي  299ميليگرم بر

جدول  .1مجموعه تابشهای مرجع برای پرتونگاری كيفي )[21] (RQR
kV/mA

سانتيمتر مربع (با راندمان جذب  69%برای ولتاژ  11كيلوولت

صافي

المپ پرتو ایكس) و بسيار حساس ،انعطافپذیر و دارای

)(mmAl

61/21
1/155

11/21
2/15

211/21
2/615

211/29
2/55

سرعت( 911 )9است .سرعت آشكارساز در عملكرد سيستم بسيار
تأثيرگذار است و در آشكارسازهای سریع ،زمان پرتودهي كمتر
است .در آشكارسازهای امروزی اندازه و شكل بلورهای فسفر و
بازده واگرداني فسفر نقش مهمي در تعيين سرعت آشكارساز
دارند [ .]1نانو كرات فسفر  GOSكرویشكل هستند .شكل
كروی نانو كرات فسفر متراكم با چگالي باال برای ساختن الیهی
فسفر چگال با تراكم باال بسيار مناسب است زیرا در كاهش
پخش نور گسيل شده از فسفر بسيار مؤثر است .بازده واگرداني
نيز در فسفرهای خاكي نادر ،نزدیک به  11%است ،در واقع
جذب پرتو ایكس در این فسفرها زیاد است و جذب گادولينيم از
دیگر فسفرهای خاكي نادر مانند النتانيم ،باریم و ایتریم بيشتر
است [.]21 ،1

شکل  .1نمایي از تجهيزهای پرتودهي.

36
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فایلهای كخيره شده به وسيلهی نرمافزار  ORIGIN 1با تابع

 3.2تصویربرداری

یكي از مهمترین اركان فلورسكپي ،تصویربرداری است .در این

گاوسي برازش شده و نهایتاً مقدار توان تفكيک در ولتاژها و

پروژه برای تصویربرداری از یک دستگاه دوربين مدار بستهی

فاصلههای مختلف محاسبه شد .تابع گاوسي چنين بيان ميشود

تزویج باری مدل  SDC-915ساخت شركت سامسونگ استفاده
()5

شد .این دوربين با توان تفكيک

 2/9اینچ 951111 ،عنصر

()1

تصویر ،تصویر واضحي با كيفيت یكسان از  511رنگ ميدهد؛

2 ( x  x c )2
2

e

A
/2



y  y 

A
ثابت بهنجارش xc ،مكان بيشينهی نمودار
كه در آن،
 /2

همچنين برای تهيهی تصویر كامالً ثابت ،هر حركت دوربين را
حذف كرده و به طور چشمگيری آشفتگيهای اضافي در تصویر

و  ω/1انحراف معيار است و توان تفكيک نمودارهای شدت

رقمي را كاهش ميدهد ،در نتيجه تصویر واضح و دقيقي را در

روشنایي عنصرهای تصویر چنين به دست ميآید

روشنایي كم محيط به وجود ميآورد [ .]12 ،11 ،23شدت نور
توليدی توسط صفحههای سوسوزن بسيار كم است ،بنابراین

FWHM   2Ln2

()9

هرچه كمينهی نور مورد نياز برای كاركرد دوربين پایينتر باشد،
دوربين تصویرهای با كيفيت باالتر توليد ميكند .مهمترین

 .3نتایج
نتایج این مطالعه شامل نمونههایي از تصویرهای مربوط به

بود ،حساسيت باالی كاتي آن است كه دوربين را قادر ميسازد

پرتودهي اجسام گوناگون و نمودارهای كنتراست و توان تفكيک

در شدت روشنایي  1/15لوكس (رنگي) و  1/111لوكس یا حتي

است .تصویرها مربوط به ورق آزمون  Fe6در فواصل و در

روشنایي كمتر نيز تصویر واضحي ایجاد كند.

ولتاژهای مختلف به موش ،فک و دست انسان ،آداپتور و اشيایي

ویژگي این دوربين كه دليل اصلي به كارگيری آن در این سيستم

دوربين مدار بستهی تزویج باری به یک نمایشگر وصل شده

دیگر است .به عنوان نمونه در شكلهای  1و  9به ترتيب تصویر

و تصویر در نمایشگر رویت ميشود .برای عكسبرداری یا

چند شي در كنار عكسي از همان اجسام و تصویر دست انسان

فيلمبرداری از تصویر مشاهده شده الزم بود عالمتهای قياسي

(الف) و آداپتور (ب) آورده شده است.
كنتراست تصویر ميلهی  2mmدر ولتاژهای مختلف ،در

نمایشگر به وسيلهی دستگاه دریافت ویدئویي به عالمتهای

جدول  1و شكل  9نشان داده شده است.

رقمي تبدیل ميشد .دستگاه دریافت ویدئویي مورد استفاده در این
پروژه ساخت شركت  Iomegaمدل  Screen Play Pro HDبود.

شكل  5تغييرات كنتراست با ضخامت را در دو ولتاژ  11و
 211kVpنشان ميدهد.

 3.2پردازش تصویر

در جدول  9به ترتيب از باال مقادیر توان تفكيک مربوط به

وضوح تصویر با دو عامل كنتراست و كيفيت تصویر تعيين

تصویر ميلهی  2mmو  1/5mmدر ولتاژهای مختلف آورده شده

ميشود [ .]1به همين منظور تصویرهای ضبط شده در دستگاه

و تغييرات قدرت تفكيک با تغيير ولتاژ برای این دو ميله در شكل

دریافت ویدئویي به رایانه منتقل و در محيط نرمافزار

 6نشان داده شده است.

 MATLABپردازش شدند [ .]19 ،11در پردازش تصویر،
پارامترهای كيفيت تصویر شامل كنتراست از رابطهی ( )2و توان
تفكيک نمودارهای شدت روشنایي عنصرهای تصویر مربوط به
ميلهها در آزمون كيفيتسنج تصویر به طور جداگانه تعيين شدند
()2

C

Contrast  Cmm axax Cmm inin
C

شکل  .2تصویر چند شي مختلف در كنار عكسي از همان اجسمام.
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قدرت تفکیک (عنصر تصویر)

ب)

الف)

ولتاژ )(kVp

شکل  .3الف) تصویر دست انسان ،ب) آداپتور.

شکل  .7توان تفكيک شدت روشنایي عنصرهای تصویرهای ميلههای 2mm
و  1/5mmدر ولتاژهای مختلف.
جدول  .2كنتراست تصویر ميلهی  2mmدر ولتاژهای مختلف

درصد کنتراست

ولتاژ )(kV

61

11

211

211

261

كنتراست ()%

32/69

31/12

31/21

39/19

32/59

جدول  .3توان تفكيک مربوط به شدت روشنایي عنصرهای تصویر ميلههای
 2mmو  1/5mmدر ولتاژهای مختلف
ولتاژ )(kVp

توان تفكيک
(عنصرهای تصویر) ميلهی 2mm
توان تفكيک
(عنصرهای تصویر) ميلهی 1/5mm

61

11

211

211

261

9/92

9/29

9/19

9/21

9/15

9/91

9/21

9/21

9/92

9/16

 .3بحث و نتیجهگیری
لبهی  Kگادولينيم  51/11 keVاست .بنابراین انتظار ميرود برای

ولتاژ ()kvp

شکل  .3تغييرات كنتراست تصویر ميلهی  2mmدر ولتاژهای مختلف.

انرژیهای باالتر ،اثر فوتوالكتریک و توليد یون كاهش یابد ولي
در اندازهگيریها ،سازوكار توليد یون و سوسوزني از رابطهی
منطقي پيروی نميكند و با وجود توليد یون كمتر نور بيشتری
توليد ميشود .این مطلب با دادههای بينالمللي كه انرژی
درصد کنتراست

 261keVرا مناسبترین انرژی برای تصویربرداری با استفاده از
آشكارساز سوسوزن  GOSتعيين كرده است ،مطابقت دارد و
آثار آن در نتایج كنتراست و توان تفكيک دیده ميشود.
با توجه به تصویرهای به دست آمده مشاهده شد كه هنگامي
كه فاصلهی بين مولد و آشكارساز  2/5متر است ،تصویر نسبت به
زماني كه فاصله  2و  1متر است دارای كيفيت بهتری است .با
توجه به شكلهای  9و  5مشاهده ميشود كه در ولتاژ  211kVpو

ضخامت میله )(mm

پس از آن در  ،211kVpكنتراست تصویر بيشتر از دیگر ولتاژها

شکل  .3تغييرات كنتراست تصویرهای  9ميله با ضخامت متفاوت در دو ولتاژ

بوده و با افزایش ضخامت ميله در یک ولتاژ معين ،كنتراست

 11و .211kVp

افزایش ميیابد زیرا هر چه ضخامت ميله بيشتر باشد شمار
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6  با توجه به شكل.فوتونهای عبوری از آن كاهش ميیابد
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