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با   کامپیوتری نگاریمقطع  درنتایج بازسازی تصویر ارزیابی تاثیر مدل ماتریس سیستم در 

 پرتو گاما

 1یجعفر  ید، حم1*یخرسند  ید، مج1مقدمحسن لطفی
 ، ایران تهران ی،بهشت  یددانشگاه شه ای،هسته مهندسی دانشکده پرتو،گروه کاربرد .1

 

 چکیده 
را    یجنتاسازی،  دل م  یبرا   مورد استفادهروش    ممکن استضروریست و  ، استفاده از ماتریس سیستم  های تکرار شوندهالگوریتم در  

 بر   یمبتن  یبکه به ترت  DDMو    LIMاز دو روش    مورد نظر  یستمس  یسماتر یسازیاده پبرای    ،مقاله  یندهد. در ا  قرار  یرتحت تاث
استفاده  تصویربرداری    های و داده   یساز یهشب  ی برانیز    MCNPXکد    ت.ه اس استفاده شد  هستند،طول خط و مساحت    محاسبه

  ، عالوه بر این انجام شد.   MATLABافزار  ر نرمداز طریق برنامه نویسی  بازسازی تصویر  همراه با  های سیستم  ماتریس   محاسبه  شد.
تصویر    کنتراستکه   داد نشان  نتایج  ارزیابی کمّی  شد.  استفاده  برای بازسازی تصاویر و مقایسه نتایج    ART  تکرارشونده  یتمالگور  از

به  سازی  مدل تر از حالتی است که  % پایین60آن نیز حدود    RMSو خطای    باالتر%  DDM  16  ستمیس  سی ماتر  حاصل از بکارگیری
ازبرای    . نتایج کلی نشان داد کهباشد  LIMروش   نسبتاً قابل توجه در پیکربندی  و با وجود فواصل  اجسام بزرگ    تصویربرداری 

با استفاده  . عالوه بر این، گرددمی LIMنتایج بهتری نسبت به روش رایج منجر به  DDM، ماتریس سیستم نگاریسیستم مقطع 
 دیرس  یجیبه نتاتوان  می (  یسازاده ینظر پ  )از  ریتصو  یبازساز   ساده   تمیالگوریک    در کنار  DDMاز ماتریس سیستم موثری مانند  

 . قابل دستیابی باشد  ترده یچیتکرارشونده پ  یهاتمیالگوربا استفاده از  فقط  ممکن است  که  
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 Abstract : 
In iterative reconstruction algorithms, the use of system matrix is essential and the method 

utilized for modeling can affect the results. In this paper, LIM and DDM methods which are 

respectively based on line-length and area calculation have been used to implement the system 

matrix of interest. MCNPX Monte Carlo code was also used for simulation and tomographic 

imaging data. System matrix calculation along with image reconstruction was carried out by 

programming in MATLAB. Furthermore, the ART iterative algorithm was used to reconstruct 

the images and evaluate the results. Quantitative evaluation of the results showed that the image 

contrast obtained through applying the DDM method is about 6% higher and RMS error is about 

60% lower than that obtained by the LIM method in system matrix modeling. Overall results 

revealed that in large-scale objects imaging with relatively significant distances within CT 

system configuration, the DDM model was led to the results better than that obtained by the 

commonly used method of LIM. Moreover, by using an effective system matrix such as DDM 

along with a simpler image reconstruction algorithm (in terms of implementation), the results 

can be obtained that may only be achieved by more complicated iterative algorithms.   
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  .مقدمه 1

.  بازسازی  [1-3]مقطع نگاری کامپیوتری با پرتوهای گاما، به صورت گسترده در بسیاری از کاربردها استفاده شده است 

یا گاما است. روشهای بازسازی تصویر به دو دسته اصلی نگاری با پرتوهای ایکس  تصویر بخش مهمی از کل فرآیند مقطع

های تکرارشونده، فرآیند پروجکشن در الگوریتم برخالف روشهای تحلیلی،  . [4]شوندبندی میتحلیلی و تکرارشونده تقسیم

تلفی روشهای مخ شود و در این حالت نیاز به ماتریس سیستم ضروری است.رو به جلو و پروجکشن رو به عقب تکرار می

خط یا انتگرال خطی  -توان به مدل مبتنی بر طولبرای مدل کردن ماتریس سیستم معرفی شده است که از آن جمله می

(LIM)1( مدل مبتنی بر فاصله ،DDM)2( مدل مبتنی بر پیکسل ،PDM)3   بر خالف مدل  [6،5]و ... اشاره کرد .LIM  

پرتو بصورت یک   در این ماتریس    ijW  رسد و هر درایهآشکارساز میلمان  اِاز چشمه به    باریک فرضی خط  که در آن 

پرتو بصورت یک    DDMگردد، در مدلهای دیگر همچون  میتعریف    پیکسلامین    jامین پرتو در    i  خطصورت طول  ب

، به یک  LIMل  اند که مدلهای اخیر نسبت به مدنشان داده  یو و وانگشود.  باریکه بادبزنی و دارای پهنا در نظر گرفته می

روش سریعی را برای محاسبه ماتریس سیستم    LIM ،  Siddon  مدلبرای    .[ 7]نگاری واقعی نزدیکترند  سیستم مقطع

در بازسازی   DDMو    LIMمقاله، تاثیر استفاده از ماتریس سیستم بدست آمده با دو روش    در این.  [8]  معرفی کرده است

نگاری گاما با کاربرد صنعتی، بویژه برای اجسام بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور تصاویر تصاویر مقطع

     نگاری یک فانتوم استاندارد با ابعاد نسبتا بزرگ و با استفاده از یک الگوریتم تکرارشونده مورد ارزیابی قرار گرفت.مقطع

  روش کار.  2

   سازی شد و بازسازی تصویر نیز با الگوریتمپیاده DDMو  LIM ن پژوهش ماتریس سیستم با استفاده از دو روشدر ای

ART4 های مورد  داده  .[9]  انجام شد     افزارسازی ماتریس سیستم و بازسازی تصویر نیز در محیط نرم انجام گرفت. پیاده

   بدست آمد.  MCNPX نگاری در کدسازی هندسه مقطعاستفاده از شبیهبت پرتو در آشکارساز نیز با ثاز  نیاز

 یاده سازی ماتریس سیستمپ. 1.  2

از یک ، در فضای دو بعدی، هر پیکسل به صورت مساحت  LIM  برای محاسبه ماتریس سیستم به روش های حاصل 

این روش باریکه پرتو عبوری هر پیکسل  در    شوند.مجموعه متعامد از خطوط موازی و با فواصل یکسان درنظرگرفته می

پیکسل    ن شود و ضریب وزنی هر پیکسل در هر نما، طول خط عبوری از همابصورت یک خط باریک و صاف فرض می

نشان داده شده است. به طور   پرتو در پیکسل-ای از اصول این روش برای محاسبه طول مسیرطرح ساده  1  شکلدر    است.

از تقاطع یک مجموعه متعامد از صفحات موازی با    هر  مشابه درفضای سه بعدی، وکسل تصویر بصورت حجم حاصل 

 شوند. فواصل یکسان تعریف می

از فرض پهن بودن ،    .[10]ولین بار توسط دیمن و باسو معرفی شدکه ا  DDM  در پیاده سازی ماتریس سیستم به روش

شود. این روش نیازمند محاسبه همپوشانی بین هر پیکسل و هر اِلمان آشکارساز است و ضرایب وزنی پرتو استفاده می

 تفاده است. آیند، هم برای پروجکشن رو به جلو و هم برای پروجکشن رو به عقب قابل اسکه از این طریق به دست می

شماتیکی از مبانی این روش را در چگونگی تصویر کردن نقاط مورد نظر و محاسبه همپوشانی برای یک پیکسل  2شکل 

مربوطه در نقاطی که با خط فرضی    پیکسل  مرزو همچنین  آشکارساز  لمان  اِمرزهای  ر این شکل  دهد. دمشخص، نشان می

 
1 Line Integral Model 
2 Distance Driven Model 
3 Pixel Driven Model 
4 Algebraic Reconstruction Method 
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 p2  و   p1 نقاطبدین ترتیب    اند. تصویر شده  (xمشترک )  بر روی محورعبوری از میانه پیکسلهای یک ردیف تقاطع دارد،  

است. برای این  آشکارساز  لمان  یک اِ  ازنقاط تصویر شده  بطور نمونه،    d2و    d1و  مورد نظر  پیکسل  از  نقاط تصویر شده  

شود  تعریف می  d2تا   d1و    p2تا   p1فصل مشترک    بصورت  1آشکارساز  لمان  و اِ  مورد نظر همپوشانی بین پیکسل مثال،  

 ذکر شده است. [11]و  [8] جزئیات مربوط به دو روش فوق در مراجع. خواهد بود d1-p2که برابر با اندازه 

 

کسلیپ هر  درپرتو -ریمس طول  محاسبهروش   از  یا ساده طرح  - 1شکل
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  DDMاصول محاسبه همپوشانی در روش ماتریس سیستم  -2شکل
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الگوریتم بازسازی تصویر .  2.  2  

استفاده شده است.  ازسازی تصویربرای ب  ARTهمانطور که قبال اشاره شد، در این مقاله از الگوریتم تکرارشونده جبری  

های  داده  و  در آشکارساز  گیری شده های اندازهمقایسه داده  پروجکشن رو به عقب، بهاین الگوریتم با پروجکشن رو به جلو و  

پردازد و با تکرار این فرآیند سعی در کاهش اختالف  مقادیر پیکسلهای تصویر می قبلی و بروزرسانی  تخمین زده شده 

 . [13] دهد: را نشان می ARTکل کلی فرمول الگوریتم ( ش2. معادله )[12]مقادیر تخمینی با مقادیر واقعی دارد

     
( 1)n n i i
j j

i

p q
f f

N
+ −

= +                                                                                                       )1(                    

 

n)(که در آن 
jf  1(و(n+

jf   پیکسل   و مقدار تخمینی جدید قبلیبه ترتیب مقدارj  ام درn امین تکرار ،ip گیری ها اندازهداده

از آشکارساز ضریب همگرایی   δپرتو و  -امین مسیر  i  از مقادیر تخمینی پیکسلها در  پرتو محاسبه شده-جمع  iq  ، شد 

 . [13] .معادله است

 سازی مونت کارلو بیه.  3.  2

،  3در شکل  .[14] انجام شد  MCNPX 2.6ی مونت کارلوبا کد  سازی از شبیه با استفادهنگاری مقطعمورد نیاز   های داده

که شامل    استچهارم  نگاری از نوع نسل  سیستم مقطعاین  شود.  می  مشاهده سازی  شبیه   درطرح کلی پیکربندی موردنظر  

سازی برای ثبت پرتوها  در شبیهاف جسم هدف است.  گاما در اطر  آشکارساز ثابت و چندین  ی متحرک  یک چشمه گاما

از تا به    MCNPهای مونت کارلو با کد  سازی تاریخچه ذرات در شبیه   شد.استفاده    F8ارتفاع پالس    یلدر آشکارسازها 

 % باشد. 3ای تنظیم شد که خطای آماری محاسبات زیر گونه

  

 MCNPسازی با کد  طرحی از پیکربندی مقطع نگاری گاما در شبیه -3شکل
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کارساز  آش  64آرایه آشکارسازها نیز شامل  .  استای  به شکل نقطهCs137از نوع    سازیشبیهتعریف شده در  گاما  چشمه  

آشکارساز   29هر نما، که در  است( cm 54/2اینچ ) 1( و ارتفاع cm 3/1  )تقریبا اینچ 5/0ای با قطر سدیم استوانه  یدور

کامل انرژی  -با انتخاب پنجره انرژی برای ثبت گاماهای قله  عالوه براین ثبت خروجی آشکارسازها   خروجی خواهند داشت.

 هیزاو و cm40 مرکزتا آشکارساز  یهاه یفاصله آرا، cm 36مرکز سیستم فاصله چشمه از چشمه سزیم انجام شده است. 

درنظرگرفته   کسلی پ   61×  61بصورت  سازی  نیز در شبیه  با توجه به ابعاد جسم  زینتصویر  است. ابعاد  درجه    625/5چرخش  

 است.  cm1 تصویر برابر با  کسلیابعاد هر پ که در این شرایط  شد

  یبا پرتوها  یصنعت  یمقطع نگار  بدست آمده از  جینتا  سهیمقا  یبرا  یبه عنوان مرجعپروپیلنی استاندارد که  یک فانتوم پلی

المللی انرژی اتمی معرفی شده است نیز بعنوان جسم توسط آژانس بین 1(CRPهماهنگ )  یقاتیتحق  گاما در قالب پروژه

شبیه در  شد  هدف  تعریف  شکل  .[15]سازی  در  فانتوم  این  است.    4مشخصات  شده  آنجاذکر  است که    یی از  ممکن 

اخل  د  یهاحفرهابعاد  لذا    شوند،   یگوناگون طراح  یبا قطرها   یندیفرآ  یهامحفظه   یبرا  یمختلف  ینگارمقطع  ی هاستم یس

 اند. متناسب با قطر فانتوم در نظر گرفته شده  نتوم،فا

 

 سازی شده پروپیلنی شبیه: مشخصات فانتوم پلی4شکل 

 نتایج .  3

است که  2( RMSE)   میانگین ریشهمربع  خطای  استفاده شد. اولین پارامتر    از دو پارامتر  بدست آمده،  برای ارزیابی نتایج

 . [16]شود: میصورت زیر تعریف ب

(2) 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ مقدار  پیکسل  تصویر  ایده  آل ) − 2N(مقدار  پیکسل  تصویر  بازسازی  شده 

1

تعداد کل پیکسل  های تصویر 
  

دیگری برای ارزیابی نتایج مورد    پارامترکنتراست تصویر نیز بعنوان  های تصویر است. همچنین  تعداد پیکسل   Nکه در آن

 . [ 16] : شودمیورت زیر تعریف استفاده قرار گرفت که بص

کنتراست (3) =
|𝑙 − 𝐹|

𝑙 + 𝐹
× 100  

 
1 Coordinate Research Projects 
2 Root Mean Square Error 
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آل قابل انتظار از  تصویر ایده  5شکل  ها در دو ناحیه انتخابی از یک تصویر است.  پیکسل  ادیرمیانگین مق  Fو    lکه در آن  

شان  ن  DDMو    LIM  ماتریس سیستم  حاصل از بازسازی تصویر با استفاده از دوپروپیلنی را به همراه نتایج  پلیفانتوم  

پیکسلمشاهده می  الف-5همانطور که در شکل    دهد.می از ماتریس  تصویر  های  شود مقادیر  بازسازی شده با استفاده 

آل نزدیکتر است. عالوه  ، به مقادیر ایدهخط-تصویر حاصل از ماتریس طول  یقایسه با مقادیر پیکسلهادر م  DDMسیستم  

و در نظر گرفتن زمان محاسباتی برنامه کامپیوتری )جدول    و کنتراست  RMSخطای    محاسبهارزیابی کمّی با  نتایج  بر این،  

ماتریس طول خط عملکرد بهتری دارد. الزم بذکر  نسبت به    DDMدهد که ماتریس سیستم  را ببینید( نیز نشان می  1

 گیگابایتی است.  4و رم  CPU Core-i5افزاری دارای است که زمان محاسباتی برمبنای استفاده از سیستم سخت 

( )(ال )

( ) 

آل  خط، )ج( تصویر ایده-، )ب(: ماتریس سیستم طولDDMو استفاده از: )الف( ماتریس سیستم  ARTزسازی تصویر الگوریتم  بانتایج  -5شکل

 پروپیلنی. فانتوم پلی

 ART  پروپیلنی بااستفاده از الگوریتم بازسازی تصویرتصاویر فانتوم پلی:  نتایج ارزیابی کمی1جدول 

 ستم یس سیماتر کنتراست  RMS یخطا سیستم)ثانیه(زمان محاسبه ماتریس 

4/4 039/0 68 LIM 

68 0138/0 84 DDM 

  DDM  ستمیس  سینسبت به ماتر ی  سرعت باالتراز    LIMحاصل از روش    ستمیس  سیماترمحاسبه    ،از نظر زمان محاسبات

پارامتر زمان از    ،یپزشک  ینگاربا مقطع  سهیدر مقا  ،گاما  ی با پرتوها  صنعتی  یمقطع نگار  با این وجود در  ،برخوردار است

و    درصد باالتر  DDM  16  ستمیس  سیماترتصویر حاصل از    یدست آمده براکنتراست ببرخوردار است.    یکمتر  تیاهم

 استفاده شده باشد.  LIMتر از حالتی است که از روش % پایین60آن نیز در حدود   RMSخطای 
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  گیری. نتیجه4
  ی پرتوها  ینگارمقطع  ریتصو  یدر بازساز  DDMو    LIMروش  به    ستمیس  سیروش محاسبه ماتر  ریتاثتحقیق    نیدر ا

دست کنتراست بدهد که  نتایج ارزیابی کمّی نشان میقرار گرفت.    یابیو ارز  یورد بررسروی یک فانتوم مشخص م   گاما بر
تر از % پایین60آن نیز در حدود   RMSو خطای  باالتر% 16استفاده شود  DDM ستمی س سیماتردر حالتی که از آمده 

 سیاگرچه ماترمحاسبه شده باشد. از نظر زمان محاسبات نیز    LIMحالتی است که ماتریس سیستم بر مبنای روش  
از روش    LIM  ستمیس در  DDMسریعتر  اما  نگار  است  پرتوها  صنعتی  یمقطع  مقا   ،گاما  یبا   ینگاربا مقطع  سهی در 

زمان    ،یپزشک تصویر،  پارامتر  کیفیت  پارامترهای  اهمنسبت  است.  یکمتر  ت یاز   ن یچن  یبرا  ،بیترت  نیبد  برخوردار 
دهد  نتایج کلی نشان می  .است  یانتخاب بهتر  ART  تمیبا الگور  DDM  ستمیس  سیروش ماتر،  ینگاراز مقطع  یطیشرا

  ادهینظر پ   )از  ترساده  ریتصو  یبازساز  هایتمیدر کنار الگورتوان  می  DDMکه با استفاده از ماتریس سیستم موثری مانند  
مدل کردن اثرمتقابل پیکسل و    .دی آیبدست م  تردهیچ یتکرارشونده پ   یهاتمیکه معموالً از الگور  دیرس  ی جی( به نتایساز

هرچقدرمدل به حالت واقعی نزدیکتر و دارای دقت  عبوری از آن از مسائل مهم در محاسبات ماتریس سیستم است.پرتوی  
رود که نتایج بهتری حاصل شود.در حالت واقعی ، پرتوی عبوری از جسم دارای پهنا و عرض است باالتری باشد، انتظار می

رض کامال درنظرگرفته شده است و اثرمتقابل پیکسل و  ، این ف  DDMو خط باریک ایده آل نیست.بنابراین در روش  
 دهد. نیز بیانگر برتری این روش را نشان می  کمّینتایج ، به حالت واقعی نزدیکتر است. DDMپرتوی عبوری در روش 
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