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 TCD1304APتصویربرداری خطی پرتو ایکس با استفاده از 
 

 (۱)امیر حسین فقهی ، -( ۱)اردالن ،فائزمهر  –( ۱) مجید ،خرسندی –(۱) حمید ،جعفری -(۱) ابوالفضل ،یوسفی

 ای، گروه کاربرد پرتوهاشهید بهشتی، دانشکده مهندسی هستهدانشگاه  1 

 

 چکيده:

های باال نقش مهمی به عنوان یک آشکارساز حساس به که به دلیل تعداد پیکسل بردارییک نمونه از حسگرهای تصویر

برداری تک خطی پرتو ایکس،  قطعه به منظور تصویر پژوهش. در این می باشد( CCDبار جفت شده ) مکان دارند، قطعه
TCD1304AP  برای بدستتت آوردن ابادا تصتتویربرداری نوری تک خطی  .راه اندازی و مورد استتافاده قرار فرهاه استتت

االبر اپایکی برای جابجایی نمونهوضوح تصویر انجام فرهاه و سپس در ادامه تصویربرداری چند خطی با اسافاده از یک ب
برداری تک خطی با پرتو ایکس انجام فرهاه و وضوح آن مورد بررسی مود، انجام فرهت. در نهایت تصویرها در جهت ع

 قرار فرهت. 

 ، تست نوریایکسپرتو  خطی، ، تصویربرداری CCD  :کلمات کليدي

 

 : مقدمه.1

سیاری همچون ساگاه ، هاوریاهن از ب شده د  کار به شروع برای کاربردی خاص اخاراع یک عنوان به( CCD) بار جفت 

شگاه محققان توسط 1۹۶۰دهه  اواخر در CCD .شد تبدیل مافاوت کامالً چیزی به و کرد شد ، این  کشف بل هایآزمای

به ثبت  مرکز این برای 1۹۷۰ ستتا  در و شتتد می تصتتور ایرایانه حاهظه مدار از جدیدی نوع عنوان دستتاگاه در ابادا به

 ، است تصویربرداری سیگنا  و پردازش جمله از دیگری بالقوه کاربردهای دارای CCD که شد مشخص زودی رسید. به

صویربرداری(، سیت دلیل به قابلیت دوم )ت ست، که سیلیکون نوری حسا سخ مار میلی 1/1از  کمار هایموج طو  به ا  پا

 حاهظه یک عنصتتر عنوان به CCD اولیه اکنون وعده (.استتت مار میلی ۷/۰و  مار میلی ۴/۰بین  نور مرئی طیف) دهد می

 کرده تبدیل برتر تصتتویری حستتگر هناوری به را CCD ، نور تشتتخیص در آن العاده هوق توانایی اما ، استتت رهاه بین از

) در این قطعه  MOSهای ای از خازنیری بار به شکل دینامیکی در رشاهفپسبازذخیره و  CCDاساس کار  .[3و1]است 

از سیلیسوم به عنوان نیم رسانا ، اکسید سیلیسیوم به عنوان عایق و آلومینیوم برای الکارود فیت اسافاده می شود( است. 

یک درادامه قرار می فیرد، و به آن یک پالس مثبت و بزرگ وارد می شتتود.  Pبر روی بستتاری از نوع  MOSیک خازن 

س سطحی یک چاه پاان سیل  سیل در زیر الکارود فیت بوجود می آید. در حقیقت پاان شکیل می دهد که می یپاان ل را ت

 . [5و۴]تواند برای ذخیره بار بکار رود
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سیت ماز آنجایی که  سا سبت به محدوده طو  CCDساقیم عالوه بر ح سیت باالیی موجی پرتو ها ن سا ایکس، دارای ح

 CCDبر روی  1ای به نام ستتوستتوزناز وستتیلهمی توان بنابراین  نیز می باشتتند،نور مرئی طو  موجی محدوده نستتبت به 

از در این پژوهش به عنوان مرحله اولیه  که هرایند تبدیل پرتوهای یونیزان به نور مرئی را انجام می دهد. ،کرداستتتافاده 

شده است که خود آن مساقیما  CCDایکس، اقدام به راه اندازی یک نوع از حسگر هی پرتو ساخت یک سیسام توموفرا

سبی در محدوده طو  موجی پرتو ایکس  سیت منا ستنیز دارای حسا شد. به این منظور ت ای نوری و پرتو ایکس همی با

CCD های مخالف انجام شده و وضوح تصاویر آن تعیین شده است.مونهبا ن ،مورد نظر 

  : CCDراه اندازی . 2

CCD  مورد اسافاده در این کار از نوعAP1304TCD است که یک حسگر تصویری با حساسیت  2ساخت شرکت توشیبا

شد. ۳۶۴۸باال و جریان تاریکی کم با  سل می با صویر دارای طولی برابر با  پیک ست.  ۹1۸/2ناحیه دریاهت ت سانای مار ا

، نیاز به ستته پالس  CCDمیکرومار استتت. برای راه اندازی این  2۰۰میکرومار و ارتفاع آن  ۸بنابراین عرض هر پیکستتل 

φ𝑀  پالس کالک اصتتتلی ( ، پالس(SH  و پالسICG داریم. پالسφ𝑀   که نقش راه اندازCCD دارای هرکانس  ،را دارد

شد. پالس  ۹5/۴۴برابر با  SHکیلوهرتز و هرکانس  ۷/2۰۴ سام  S/Hکه نقش  ICGکیلوهرتز می با سی مورد  CCDرا در 

شار مواقع  شود، در حدود چند 1نظر دارد، در بی شات فرهاه می  صفر می  منطقی بوده و تنها زمانی که هر  میکرو ثانیه 

به همراه  CCDپاک کند. بورد الکارونیکی طراحی شتتتده برای راه اندازی  CCDهای تصتتتویر قبلی را از شتتتود تا داده

 نشان داده شده است.  1در شکل شماره شماتیک مداری آن 

 
 .آنب: بورد طراحی شده برای راه اندازی  TCD1304AP یمدارشماتیک ( الف: 1) شکل

                                                 
1 Scintillator 

2 TOSHIBA 
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سیت نوری این  سا شد به منظور تعیین ح سوزن بر روی آن برای  CCDهمانگونه که قبال بیان  سو سافاده از  و امکان ا

برای انجام های نوری انجام شتتده استتت. ایکس و فاما( تستتتن )مانند پرتو آشتتکارستتازی سیرمستتاقیم پرتوهای یونیزا

تصتتویربرداری نوری، نیاز به یک منبع نور، بدون تیییر در شتتدت آن داریم. بهار استتت که این منبع نوری با تیتیه ولاا  

DC هرتز برق شهر تا مقدار زیادی از پالس خروجی  5۰د تا نویز باشCCD  حتف فردد. در اینجا از یکLED  توان باال

سافاده  ساز نوری ا ستبا نور قرمز و یک موازی  -STM. محیط آزمایش کامال تاریک بوده و از یک میکروکنارلر شده ا

32F407VGT6  برای تبدیلA/D  وUSART  استتافاده شتتده استتت. وضتتوحA/D  برای انجام بیت استتت.  12از نوع

آمپر به  میکرو 1۰۰۰کیلوالکارون ولت و جریان  ۸۰پرتو ایکس با انر ی  یک تیوبایکس نیز از تصتتتویربرداری پرتو 

سافاده شد. چیدمان آزمایش و موقعیت قرارفیری اجزای تصویربرداری  برای هر دو حالت پرتودهی عنوان منبع پرتویی ا

شکلایکس و پرتودهی  ست. 2 شماره نوری در  شده ا ست آورده  های نوری، دو عدد نمونه همچنین به منظور انجام ت

ده از یک کولیس، میکروماری می باشد. هر چند با اسافا ۳۰۰توسط یک چاپگر سه بعدی تولید شده که دارای قطر ناز  

این دو نمونه نشان داده شده اند. مکان مربوط  ۳فیری شده است. در شکل شماره اندازهها بعد از ساخت، ابعاد این نمونه

    به تصویربرداری تک خطی بر روی شکل مشخص شده است.

 
 چیدمان آزمایش و موقعیت قرارفیری اجزای الف( تصویربرداری پرتوی ایکس ب( تصویربرداری نوری(2)شکل 
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 .(2و  1)نمونه های شماره  های مورد اسافاده برای تصویربرداری نورینمونه( ۳شکل)

 :. نتایج3

 :. نتایج تصویربرداري نوري تک خطی1-3

صویر تک خطی از نمونهدر این آ ستها فرهاه زمایش، یک ت شماره . شده ا شکل  صویربرداری ۳در  خطی تک ، محل ت

ست. شده ا شخص  سافاده با کولیس، می های مخالف نمونهفیری بخشبه دلیل اندازه م ن ابعاد واقعی با تواهای مورد ا

های هر بخش ضرب کرده را در تعداد پیکسل اندازه هر پیکسل به این منظور، آن را با یکدیگر مقایسه کرد.ابعاد تصویر 

صویربرداری، یک خروجی بدون قرار دادن نمونه  ست می آید. قبل از هر ت صویر بد و بدین ترتیب اندازه هر بخش از ت

 شتتدتو یا اثرات ناشتتی از عدم توازن  های تصتتاویر خروجی کستتر کرده تا نویزو از داده شتتده فرهاه CCDدر جلوی 

شمه نوری از بین برود. شماره  چ شکل  صویر که با کولیس اندازهه، بخش۴در  صویر ایی از ت سپس در ت شده و  فیری 

ها و شده از نمونهفیری اندازهادیر ها به همراه مقنشانهاین  .فتاری شده است هنشان ،خروجی مورد بررسی قرار فرهاه اند

 مربوط به ویراهای نمونه واقعی با تصهمچنین درصد اخاالف میان اندازه آمده است. 2و  1در جداو   ،تصویر خروجی

درصد( و برای نمونه  21/۳درصد)میانگین  5کمار از  1ها برای نمونه شماره درصد این اخاالف. آورده شده استنیز آن 

 نشان داده شده اند. 5تصاویر خروجی نیز در شکل شماره  درصد( است. 2۶/1درصد)میانگین  2کمار از  2شماره 

 
 .استفیری شده که اندازه 2و 1ی هاهایی از نمونهبخش (۴شکل )

 تصویر خروجی.و  1های تعیین شده از نمونه های بخش( اندازه1جدو )
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 G F E D C B A موقعیت 

 1۴ ۸5/1 ۴۰/2 ۸5/1 ۸5/1 ۴۰/2 ۸5/1 (mmاندازه واقعی)

 ۷۰/1۴ ۷۹/1 ۴1/2 ۷۶/1 ۸۰/1 ۳۶/2 ۷۶/1 (mmاندازه بر روی تصویر)

 ۸۶/۴ ۶۷/1 ۷۰/2 ۸۶/۴ ۴1/۰ 2۴/۳ ۷۶/۴ اخاالف به درصد

 و تصویر خروجی. 2های تعیین شده از نمونه های بخش( اندازه2جدو )

 E D C B A موقعیت 

 ۸۹/2 5۷/۶ ۸۴/۳ ۴2/۷ ۳1/۴ (mm)اندازه واقعی

 ۹۳/2 ۴۹/۶ ۹1/۳ ۴۶/۷ 25/۴ (mmخروجی) تصویر دراندازه 

 ۳۹/1 5۴/۰ ۷۹/1 22/1 ۳۶/1 اخاالف به درصد

 

 
 .2شمارهو ب: تصویر تک خطی مربوط به نمونه  1( الف :تصویر تک خطی مربوط به نمونه شماره 5شکل )

 :. تصویربرداري نوري چند خطی2-3

2۰۰ها را در جهت عمود با باالبری با دقت در این بخش نمونه ± میکرومار، جابجا کرده و تصویربرداری انجام شده  25

است. در اینجا وضوح تصاویر بساه به سرعت تصویربرداری و دقت حرکای باالبر اپایکی و عدم لرزش آن است. برای 

یانگین های خروجی مرا چند بار تکرار کرده و از دادهتصتتتویربرداری هر مرحله ن بردن نویزهای نافهانی می توان از بی

ست بیاوریم.  برفرهت. افرچه این کار زمان  سخ مطلوبی در خروجی بد سخت بوده، اما در کارهای دقیق، می تواند پا و 

 دهد.، تصاویر خروجی در این حالت را نشان می ۶شکل شماره 
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 .2و ب: تصویر چند خطی از نمونه  1الف: تصویر چند خطی از نمونه  (۶شکل )

 

 :خطی با پرتو ایکستک تصویربرداري . 3-3

شد. آم میکرو 1۰۰۰کیلوالکارون ولت و جریان  ۸۰پرتو ایکس با انر ی  در این حالت از یک تیوب سافاده  شکل پر ا در 

بدون قرار دادن نمونه در جلوی آن آورده شده است. برای تصویربرداری تک خطی از یک  CCDپالس خروجی ۷شماره 

فردید. شکل این نمونه و تصویر پودر سرب پر شده است، اسافاده های آن با تولیدی با چاپگر سه بعدی که حفرهنمونه 

شماره  شکل  ست.  ۸تک خطی آن در  شده ا شان داده  صویر  هایی از نمونه کههمچنین، بخشن شده و در ت اندازه فیری 

سی قرار فرهاه اند، شانه خروجی مورد برر شده و  ن شده ۳در جدو   آنهامقادیر فتاری  ست. آورده  ضوح در چنین  ا و

شار پرتو  ست  سب میان انر ی پرتو ایکس و زمان تجمیع دارد. همچنین می بای سبت منا ساگی به رعایت یک ن حالای ب

سیار کم ی باشد تا وضوح تصویر در سمت چپ و راست تصویر با یکدیگر یکسان باشد. برای ایکس دارای تیییرات ب

اطمینان از عدم تاثیر تیییر شتتار، می بایستتت زمان تجمیع تا حد ممکن باال در نظر فرهاه شتتود. در اینجا زمان تجمیع از 

  قرار فیرد. CCDخیلی نزدیک به  در هاصله پرتو ایکس نباید همچنین تیوب مرتبه چند ثانیه است.
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 .(بدون نمونه) ولت کیلوالکارون ۸۰با تابش پرتو ایکس  TCD1304AP پالس خروجی (۷شکل )

 

 
 تصویر تک خطی از نمونه مورد نظر. با پرتو ایکس. ب: ویربردارینمونه مورد اسافاده برای تص ( الف:۸شکل )

 

 و تصویر خروجی. پرتو ایکسهای تعیین شده از نمونه های بخش( اندازه۳جدو )
 F E D C B A موقعیت 

 ۸/1 ۴۷/2 ۹5/2 ۴/۳ ۸/۳ ۴۶/۴ (mm) واقعیاندازه 

 ۳۷/1 15/2 ۶1/2 ۰۹/۳ ۴۹/۳ 2۹/۴ (mm)اندازه بر روی تصویر

 ۸1/۳ 1۶/۸ 12/۹ 52/11 ۹۶/12 ۸۸/2۳ اخاالف به درصد

صویر، ب که همانگونه شود، اخاالف اندازه واقعی و ت اهزایش این دلیل ها، اهزایش می یابد. دایرها کاهش قطر مالحظه می 

سرببودن حفره ایدایرهبه علت می تواند  شده با پودر  شد که های پر  سرب کمار( هافوشه با در انر ی باال  )ضخامت 
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ضعیف سبت به قطر مرکز حفره ت شکماری ن صویر خروجی مشخص نمی با شاه و فاها در ت بنابراین هر چه قطر  .دنها دا

  ها کمار می شود، این اخاالف بیشار می فردد.این دایره

 : بحث ونتيجه گيري. 4

و نوری )مشابه با عمل سوسوزنی( توسط راه اندازی و به  ایکس پرتو خطی با اسافاده از منابع در این کار تصویربرداری

فیری ابعاد ای اندازهبع نوری نشان داد که خطهای انجام شده با مناست. تستانجام شده  TCD1304APکارفیری قطعه 

شددر 5میلیماری در حدود زیر  سان اخاالف ،صد می با شده از نمونه، های مخالف اندازهها در بخشکه دلیل نو فیری 

وجود نویز بوده که در صتتتورت به کارفیری یک نای هیلار در خروجی و اهزایش تعداد نمونه برداری برطرف می فردد. 

شده با همچنی ست انجام  شد که  منبع پرتون در ت شان داده  صویر، با کاهش ایکس ن ضخامت اخاالف اندازه واقعی و ت

های کمار را نیز در تصتتاویر ، میزان تضتتعیفکاهش انر ی پرتوی ایکسکه می توان با  ، اهزایش می یابدتضتتعیف کننده

 تعیین نمود. 

CCD سوسو شکارساز حساس به مکان ، نور  شی از پرتو ایکس و پرتو ایکس مورد نظر می تواند به عنوان یک آ زنی نا

این کار به عنوان مرحله اولیه از ساخت یک سیسام توموفراهی پرتو ایکس می باشد که  . مساقیم مورد اسافاده قرار فیرد

 های باال مورد اسافاده قرار فیرد.بعدی از اجسام هلزی با ضخامت ۳می تواند برای تصویربرداری مقطعی و 
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