 ساخت و ارزیابی عملکرد یک آشکارساز حساس به مکان برای مقطعنگاری،طراحی
رایانهای با قدرت تفکیک مکانی باال
 سعید حیدری، مجتبی عسکری، علی طاهری،*حجتاله ماهانی
 ایران-  تهران،14395-836 : صندوق پستی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکده کاربرد پرتوها

:چکیده
 استفاده از آشکارسازهای پیکسلبندی شده در تصویربرداری مقطعنگاری رایانهای رو به گسترش بوده و توجهات،ًاخیرا
 اقدام به طراحی و ساخت یک آشکارساز حساس به مکان برای، در این مطالعه.زیادی را به خود معطوف نموده است
PSPMT  بههمراه خوانشگرهایLYSO  از بلورهای پیکسلبندی شده.مقاصد مقطعنگاری با پرتوهای گاما شده است
 نرمافزار پردازش. ماژول (بههمراه یک ماژول پشتیبان) ساخته شدهاست4 بهعنوان مجموعه آشکارساز استفاده شده و
 نتایج نشان دادند که آشکاساز طراحیشده از. تهیه شدهاستMATLAB و تحلیل دادهها نیز در محیط برنامهنویسی
 مقدار بهینه عرض. قرار دارند4  تا3 ) در محدودهPVR( عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده و مقادیر نسبت قله به دره
2/15  قدرت تفکیک مکانی آشکارساز نیز برابر با. تعیین شد%20 پنجره انرژی برای حذف فوتونهای پراکنده نیز
 آشکارساز ساختهشده قابلیت استفاده در مقطعنگاری رایانهای با قدرت تفکیک مکانی باال را.میلیمتر اندازهگیری شد
.داراست
LYSO  بلور، قدرت تفکیک مکانی باال، مقطعنگاری، حساس به مکان، آشکارساز:کلیدواژهها

Design, development and performance evaluation of a positionsensitive detector for high-resolution computed tomography
Hojjat Mahani*, Ali Taheri, Mojtaba Askari, Saeed Heidary
Radiation Applications Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O. BOX:
14395-836, Tehran, Iran.

Abstract:
Recently, pixelated detectors find various applications in computed tomography (CT) imaging and have
attracted a lot of attention. In this study, a position-sensitive detector for CT imaging with gamma rays is
designed and developed. The detector consists of pixelated LYSO crystal coupled with position-sensitive
PMT (PSPMT) readout and 4 detection modules (along with a backup one) are constructed. A dedicated
software was also developed in the MATLAB programming environment. The results demonstrate
acceptable performance of the developed detector and peak-to-valley ratios (PVRs) are between 3 to 4. The
20% energy window width is optimal for removing scattered radiation. The measured spatial resolution of
the detector is 2.15 mm. The constructed prototype is capable to be used in high-resolution CT imaging.

Keywords: Detector, Position-sensitive, Tomography, High-resolution, LYSO crystal.

*

Email: hmahani@aeoi.org.ir

1

 .1مقدمه
بهطور کلی ،سامانههای مقطعنگاری رایانهای ( )CTاز یک مجموعه آشکارساز تابش بههمراه چشمه مولد پرتو تشکیل
شدهاند .چشمه پرتوزا یا پرتوهای ایکس بوده که توسط المپهای پرتو ایکس تولید میشوند و یا چشمههای نقطهای گاما
میباشد ] .[1-3امروزه ،مقطعنگاری با قدرت تفکیک مکانی باال در بسیاری از کاربردها از جمله تصویربرداری از مغزهها
و سنگها در مهندسی نفت و زمینشناسی ،تصویربرداری از حیوانات کوچک در مطالعات پیشبالینی و همچنین
حشرهشناسی توسعه یافته و پژوهشهای متعددی را معطوف خود ساختهاست ] .[4بهمنظور حصول قدرت تفکیک مکانی
باال در تصویربرداری ،نیاز به استفاده از آشکارسازهای پیکسلبندی شده امری ضروری بهنظر میرسد .بلورهای ،NaI
 BGO ،CsIو همچنین  LYSOاز جمله آشکارسازهای مطرح در این حوزه هستند .بازدهی آشکارساز ،اندازه پیکسل،
پاسخ زمانی ،قدرت تفکیک انرژی و همچنین قیمت از جمله عوامل تأثیرگذار در انتخاب بلورهای آشکارساز هستند ].[5
در جمهوری اسالمی ایران بهجز یک شرکت دانشبنیان ،فناوری تصویربرداری متین بهین نگاره ] ،[6تاکنون ساخت
آشکارسازهای با قدرت تفکیک مکانی باال بهمنظور کاربردهای مقطعنگاری رایانهای چندان توسعه نیافته است .از این رو،
هدف اصلی از انجام این کار طراحی و ساخت نمونه اولیه یک آشکارساز حساس به مکان برای مقاصد مقطعنگاری رایانهای
با پرتوهای گاما قرار گرفت .در این پژوهش که نتایج آن در ادامه ارائه خواهد شد ،از سویی اقدام به راهاندازی آشکارساز
شده و عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفته است .از سوی دیگر ،این پژوهش امکانسنجی استفاده از بلورهای LYSO
(بهعنوان بلور با بازده بسیار باال در مقایسه با آشکارسازهای مرسوم) در کاربردهای مقطعنگاری رایانهای را مورد کنکاش
و بررسی قرار میدهد .در ادامه ،ابتدا توصیفی از روش کار شامل طراحی ،ساخت و آزمونهای انجامشده بیان میشود.
در پی آن ،نتایج ارزیابی عملکرد آشکارساز حساس به مکان در آزمونهای مختلف مورد اشاره قرار میگیرد .در نهایت،
مقایسهای میان عملکرد آشکارساز ساختهشده و سایر سامانههای تجاری موجود صورت خواهد پذیرفت.
 .2روش کار
 .1 .2طراحی آشکارساز
در این پژوهش استفاده از پرتوهای گاما بهجای استفاده از المپ پرتو ایکس رهگیری شد .چراکه از سویی المپ پرتوایکس
از قیمت بهمراتب باالیی برخوردار بوده و از سوی دیگر چشمههای گامازای  99mTcو  137Csنیز بهراحتی در دسترس
بودند .همانطور که در قسمت مقدمه بیان شد ،در این مطالعه از بلورهای پیکسلبندی شده ( LYSOبرای اولین بار در
کشور) بهعنوان آشکارساز استفاده شد .خوانشگرهای تکثیرکننده نوری حساس به مکان ( )PSPMTساخت شرکت
هاماماتسو ژاپن ] [7نیز با هر بلور کوپل شدند .از جمله موارد بسیار مهم در این کوپل کردن ،همخوانی طیف فوتونی
خوانشگرهای تکثیرکننده نوری با نور خروجی بلور و همچنین اندازه فیزیکی بلور میباشد .در فاز طراحی ،از  4ماژول
(بههمراه یک ماژول پشتیبان) در یک چیدمان خطی (مناسب برای کاربردهای آتی مقطعنگاری رایانهای) استفاده شد.
برای هر ماژول یک بورد الکترونیکی مجزا که وظیفه پیشتقویتکنندگی سیگنالهای آشکارساز را دارند ،استفاده شد.
برخی از مشخصات فنی آشکارساز طراحی شده در جدول  1خالصه شده است.
جدول  .1مشخصات فنی آشکارساز طراحیشده.
پارامتر

توصیف

ابعاد بلور

2×2×10 cm3

آرایه هر بلور

10×10

جنس بلور

LYSO

خوانشگر

PSPMT
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سیگنالهای خروجی پیشتقویتکننده بهمنظور تقویت نهایی و شکلدهی وارد یک ماژول تقویتکننده ساخت شرکت
 [8] CAENمیشوند که بهره تقویت توسط رایانه قابل کنترل است .بهمنظور خوانش پالسهای هستهای در مقدار
حداکثر خود (قله) ،از ماژول تفکیککننده کسر-ثابت ( )CFDو همچنین ماژول تأخیر زمانی برای سیگنال تریگر استفاده
شد .سیگنال تریگر نیز سیگنال آخرین داینود در نظر گرفته شد .در نهایت با در دست داشتن سیگنالهای Y- ،X+ ،X-
و  Y+که خروجی تقویتکننده هستند ،مکان فوتون گامای فرودی در سطح آشکارساز توسط رابطه انگر ()Anger
محاسبه و تعیین میشود .انرژی فوتون نیز مجموع چهار سیگنال یادشده در نظر گرفته شد .بهمنظور پردازش و تحلیل
دادههای جمعآوریشده ،یک نرمافزار اختصاصی در محیط برنامهنویسی  MATLABنیز توسعه دادهشد که کلیه عملیات
محاسبه مکان فوتون گامای فرودی ،تخمین انرژی فوتون ،اعمال پنجرههای انرژی (بهمنظور حذف فوتونهای پراکنده)
و سایر موارد را شامل میشود .شکل  ،1بلوک دیاگرام کلی آشکارساز حساس به مکان طراحیشده را بهتصویر کشیده
است.

شکل  .1بلوک دیاگرام کلی آشکارساز حساس به مکان طراحیشده.

 .2 .2ساخت آشکارساز
شکل  ،2نمایی واقعی از آشکارساز ساختهشده را نمایش میدهد که شامل  4ماژول آشکارسازی و یک ماژول پشتیبان
است .همچنین ،بهمنظور دستیابی به فواصل متعدد ،دقیق و مشخص جسم و چشمه تا آشکارساز ،یک سازه چوبی نیز
طراحی و ساخته شد .بهمنظور تأمین میدان تابشی مناسب برای پوشش کل آشکارسازها ،یک کولیماتور پرتو-مخروطی
(با زاویه کانونی  37درجه) از جنس سرب که قابلیت نگهداری چشمه را نیز داشت ،نیز ساخته شد (شکل .)2

شکل  .2نمایی واقعی از  4ماژول اصلی و یک ماژول پشتیبان آشکارساز (شامل بلور  LYSOو خوانشگر  PSPMTکه درون فویل آلومینیومی
قرار دارند) (چپ) و کولیماتور پرتو-مخروطی از جنس سرب (راست).

 .3 .2آزمونهای ارزیابی عملکرد
بهمنظور ارزیابی عملکرد کلی آشکارساز ،سه آزمون کلیدی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت )1( :آزمون شناسایی
پیکسلهای آشکارساز )2( ،آزمون تعیین پنجره انرژی و ( )3آزمون قدرت تفکیک مکانی .این سه آزمون از جمله
آزمونهای مهم برای آشکارسازهای پیکسلبندی شده هستند .برای آزمون اول از چشمه  137Csبا اکتیویته  8 µCiو
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برای دو آزمون دیگر از چشمه  99mTcبا اکتیویته  11 mCiاستفاده شد .زمان جمعآوری داده در هر آزمون بهگونهای
تعیین شد که حداقل  5میلیون شمارش ثبت شوند .خطاهای مرتبط با اندازهگیری در تمامی آزمونها از چندین مؤلفه
تشکیل شده است )1( :خطای فاصلهها (فاصله جسم و چشمه تا آشکارساز) که در مرتبه زیر  0/5میلیمتر بود)2( ،
خطای آماری شمارشها در هر پیکسل آشکارساز که حدوداً برابر با  0/9%محاسبه شد (وابسته به میزان کل شمارشهای
ثبتشده) و ( )3خطای اکتیویته چشمهها که همگی چشمهها بهصورت کالیبره تحویل گرفته شدند.
 .3نتایج و بحث
 .1 .3آزمون شناسایی پیکسلهای آشکارساز
شکل  3نتایج آزمون شناسایی پیکسلهای آشکارساز برای ماژول اول (بهعنوان نمونه) را بهنمایش گذاشته است .همانطور
که مشخص است کلیه  100پیکسل (آرایه  )10×10ماژول اول بهدرستی شناسایی شده و قابل تفکیک هستند .همانطور
که در شکل  3مشاهده میشود ،در لبههای ماژول ،دامنه قلههای متناظر با پیکسلهای کناری مقداری کمتر از اطراف
است که اوالً بهسبب فاصله دورتر آنها از چشمه نقطهای در مرکز بوده و ثانیاً به دلیل سهم سیگنال کمتر خوانشگر
تکثیرکننده نوری در اطراف ماژول است .برای مقایسه کمی ،جدول  2مقادیر میانگین و حداکثر نسبت قله به دره ()PVR
برای کلیه ماژولها را ارائه میدهد .مقدار میانگین  PVRدر این آشکارساز در محدوده  3تا  4اندازهگیری شد (جدول
 .)2در اغلب سامانههایی از این نوع ،مقادیر  PVRمیان  2تا  7است ] .[9-11بنابراین ،آشکارساز ساختهشده در مقایسه
با سایر نمونههای خارجی موجود عملکرد قابل قبولی را به نمایش میگذارد.

شکل  .3نقشه دوبعدی شناسایی پیکسل ماژول اول (چپ) به همراه دو پروفایل خطی در راستاهای  Xو ( Yراست).
جدول  .2مقادیر میانگین و حداکثر  PVRبرای هر ماژول.
شماره ماژول

مقدار میانگین PVR

مقدار حداکثر PVR

اول

3/12

3/67

دوم

3/05

3/33

سوم

4/02

4/58

چهارم

3/78

4/80

 .2 .3آزمون تعیین پنجره انرژی
شکل  ،4نتایج اعمال پنجره انرژی  %20بر روی دادههای جمعآوری شده را نمایش میدهد .با توجه به اینکه از چشمه
تک انرژی گاما استفاده میشود ،امکان اعمال پنجره انرژی برای حذف فوتونهای پراکندهشده نیز میسر است .پرواضح
است که هرچه عرض پنجره انرژی کاهش یابد ،فوتونهای پراکنده کمتری در دادههای نهایی موجود هستند ،اما در عوض
تعداد کل شمارشها نیز متعاقباً کاهش مییابد .بنابراین ،پنجره انرژی  %20پنجره انرژی مناسبی برای حذف فوتونهای
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پراکندهشده در میدان دید آشکارساز است .از شکل  4همچنین مشخص است که اعمال پنجره انرژی ،سبب کاهش پهنای
تمامی قلهها شده و در نتیجه قدرت تفکیک مکانی آشکارساز نیز اندکی بهبود مییابد.
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شکل  .4تأثیر اعمال پنجره انرژی  %20بر روی پروفایلهای شناسایی پیکسل برای ماژول اول در دو راستای ( Xباال) و ( Yپایین).

 .3 .3آزمون قدرت تفکیک مکانی
99m

این آزمون برای ارزیابی قدرت تفکیک مکانی آشکارساز صورت میپذیرد که در آن از چشمه  Tcو زمان تصویربرداری
 60ثانیه استفاده شد .شکل  5نمایی از تابع نقطه گستر ( )PSFبا یک چشمه نقطهای گاما در مرکز آشکارساز را بهتصویر
کشده است .همچنین بهمنظور تخمین قدرت تفکیک مکانی از یک تابع گأوسی که بر روی  PSFبرازش شده ،استفاده
شده است .همانطور که در شکل  5پیداست ،مقدار پهنا در نصف مقدار بیشینه ( )FWHMتابع گأوسی برابر با 2/15
میلیمتر است .بنابراین ،قدرت تفکیک مکانی آشکارساز برابر با  2/15 mmخواهد بود .همچنین الزم به ذکر است که در
آشکارسازهای پیکسلبندی شده با نزدیک شدن به لبههای ماژول ،قدرت تفکیک مکانی قدری افت پیدا خواهد کرد.
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شکل  .5منحنی  PSFآشکارساز و برازش یک منحنی گأوسی به آن برای ارزیابی قدرت تفکیک مکانی آشکارساز.

در نهایت ،جدول  3مقایسهای میان عملکرد کلی آشکارساز ساختهشده و سایر سامانههای تجاری موجود را خالصه کرده
است .در مورد مقدار نسبتهای قله به دره در بخش  1.3به تفصیل بحث شد .قدرت تفکیک مکانی آشکارساز ساختهشده
در مقایسه با سامانههای تجاری ( )Mini-CTموجود در حدود  2برابر بیشتر است که علت آن در وجود دو نکته در آن
سامانهها نهفته است )1( :استفاده از المپهای پرتو ایکس با قدرت تفکیک مکانی بسیار باال و همچنین ( )2استفاده از
آشکارسازهای با اندازه پیکسل بسیار کوچک (کمتر از  0/5میلیمتر) .استفاده از المپهای پرتو ایکس و آشکارسازهای با
قدرت تفکیک مکانی بسیار باال که از قیمتهای بهمراتب باالیی برخوردارند ،در این مطالعه چندان عملیاتی و میسر نبود.
نظر به استفاده از پرتوهای گامای تک انرژی (در مقابل طیف پرتو ایکس) ،مدیریت پرتوهای پراکنده در این پژوهش در
سمت نرمافزار انجام شد که از سویی دارای قابلیت کنترل بیشتر و از سوی دیگر بدون هزینه جانبی است .در عوض،
سامانههایی که از المپ پرتو ایکس استفاده میکنند از سختافزارهای خاصی (گرید و کولیماتور) جهت حذف پرتوهای
پراکنده بهره میبرند.
5

جدول  .3مقایسه میان آشکارساز ساختهشده و سایر سامانههای تجاری ( )Mini-CTموجود.
کمیت

آشکارساز ساختهشده

سامانههای تجاری موجود ][2

نسبت قله به دره

 3تا 4

 2تا 7

قدرت تفکیک مکانی

2/15 mm

کمتر از 1 mm

مدیریت پرتوهای پراکنده

پنجره انرژی (نرمافزاری)

استفاده از گرید/کولیماتور (سختافزاری)

 .4نتیجهگیری
در این مطالعه اقدام به طراحی و ساخت نمونه اولیه یک آشکارساز حساس به مکان برای مقاصد مقطعنگاری رایانهای با
پرتوهای گاما شد .همچنین ،امکانسنجی استفاده از بلورهای  LYSOبهعنوان آشکارساز برای سامانههای مقطعنگاری
رایانهای نیز بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .استفاده از آشکارسازهای پیکسلبندی شده رهیافت نوینی برای ساخت
سامانههای تصویربرداری با قدرت تفکیک مکانی باالست .قدرت تفکیک مکانی در مرتبه  2میلیمتر و همچنین مقادیر
 PVRدر حدود  3تا  4بیانگر عملکرد قابل قبول این آشکارساز است.
کلیه مراحل طراحی سختافزار و نرمافزار آشکارساز در مجموعه پژوهشگاه صورت گرفت و چیدمان هندسی خطی 4
تایی (بههمراه یک ماژول پشتیبان) آشکارساز حساس به مکان با موفقیت راهاندازی شد .از نتایج آزمونهای ارزیابی
عملکرد مشخص شد که هر  4ماژول ساختهشده دارای پاسخ مناسب و بهینهای هستند .بنابراین ،آشکارساز حساس به
مکان ساختهشده قابلیت استفاده در سامانههای تصویربرداری را داراست .از این رو ،مسیر پیشرو برای مطالعات آتی،
حرکت بهسمت طراحی و ساخت نمونه اولیه یک سامانه تصویربرداری با قدرت تفکیک مکانی باال بر اساس دانش فنی
کسبشده در این پژوهش خواهد بود.
 .5تشکر و قدردانی
از جناب آقای دکتر حسین پوربیگی (پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای) و همچنین شرکت
پارس ایزوتوپ بهجهت در اختیار قراردادن چشمههای پرتوزا قدردانی و سپاسگزاری میشود.
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