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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

صنعتی پرتو های مقطع نگاری رایانه ای بازسازی و پردازش تصاویر در  FDKارزیابی الگوریتم 

 باریکه موازی گاما
 (۱)فقهی ،امیر حسین  -( ۱) مجید خرسندی، –(۱) حمید جعفری، -(۱) آرمان نیازی،

 ای، گروه کاربرد پرتوهادانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته 1

 چکیده

با استفاده از  ای با باریکه موازی گاماتصاویر خروجی دستگاه مقطع نگاری رایانه، قابلیت بازسازی و پردازش پژوهشدر این 

اشی بررسی ننتایج بدست آمده . مورد ارزیابی قرار گرفته استکه زیرمجموعه الگوریتم های تحلیلی می باشد،  FDKالگوریتم 
طا وجود دارد خ %31 حدودابعاد در نواحی مختلف تصویر از سه نمونه متفاوت، نشان می دهد که به طور میانگین در بازسازی در 

 . رسیده است %17 حدودکه با پردازش انجام شده بر روی تصاویر به طور میانگین به 

 گاما موازی باریکه،  رایانه ای، مقطع نگاری  FDKبازسازی تصویر، الگوریتم    :کلمات کلیدي

 مقدمه -1

استفاده از این علم در تصویربرداری  ،در تصویربرداری پزشکی )CT (1علم مقطع نگاری رایانه ایبا وجود پیشرفت های چشمگیر 

ی با تابش هاآن به  و نیاز دلیل تفاوت های ساختاری بافت بدن و همچنین تخلخل استخوان نسبت به تجهیزات صنعتیصنعتی به 

یکی از بخش های  ویر خروجیابازسازی و پردازش تصفرایند های  .[1]مواجه می باشد یت های زیادیمحدود ، باانرژی بیشتر

نمایش بازسازی سه بعدی یک شیء و قادر به صنعتی  CT یک سیستم. به حساب می آیند تصویربرداری های دیجیتالی درمهم 

بین در واقع جسم بر روی یک صفحه چرخان  .به آن می باشداز جهات مختلف  گاماایکس یا پرتوهای با تاباندن آن  ساختار داخلی

یک چشمه پرتویی و یک صفحه آشکارساز حساس به مکان قرار می گیرد و در هر چرخش جسم داده های تصویر آن بر روی 

 .[2] آورده شده است 1ر شکل شود. نمایی از این پیکربندی دصفحه آشکارساز ذخیره سازی می

 
 پرتو موازی توموگرافی صنعتی پیکربندی زنمای کلی ا -1شکل 

                                                 
1Computed tomography  
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برای سه بعدی و بعد از آن بصورت مقطعی نشان داد. تصاویر را بصورت  داده هابا استفاده از یک الگوریتم مناسب می توان این 

 BPCF ، 3 FBP ، 4ART 2 الگوریتم های متفاوت بهره برد.های مختلف با عملکرد انجام این فرآیند می توان از الگوریتم

،  5MEML ، 6 SIRT  در این پژوهش،مورد استفاده اما الگوریتم  .]3[از جمله الگوریتم های دارای این قابلیت می باشند 

سرعت  ،هاالگوریتمنسبت به دیگر الگوریتم این  مزیت نمونه ای از الگوریتم های تحلیلی می باشد. که است )FDK( 7فلدکمپ

می  در مدت زمانی کمتر آنو درنتیجه دقت باال کوچکتر( گیری تصویربیشتر )زاویه تصاویر با تعداد  جسمقابلیت بازسازی  باالتر و

که حتی بهره می گیرد،  )یک دور( حول یک مسیر دایره ای جسمهای گرفته شده در دوران تصویرهمچنین این الگوریتم از . باشد

ساده تر و  ،برای کاربردهای تصویربرداری صنعتیمی تواند نیز روش های تحلیلی با مسیردوران مارپیچی جدیدترین در مقایسه با 

 . [4]کاربردی تر باشد

 روش کار -2

نظر در این  استفاده قرار می گیرد. اما برای کاربرد مد مورد 8یمخروطباریکه چشمه  اطراحی هایی ب درمعموال  FDK تمیالگور

. بکار گرفته شده است (ی)صفحه ا تخت آشکارساز نیهمچن و یمواز باریکه یها چشمه یبرا ،پژوهش، با انجام تغییراتی در آن

و عدد اتمی باتوجه به چگالی  .مواد رایج در ابزار و قطعات صنعتی می باشد، جنس مهمترین دالیل استفاده از باریکه موازییکی از 

نیاز به استفاده از چشمه های  و کنددر عبور از ماده طی میمسیر بیشتری پرتو  ،، درصورت استفاده از الگوریتم اولیهمواداین  باال در

  کمتر می باشد.باریکه موازی همچنین اثرات پراکندگی ناشی از تابش در حالت  و استبا انرژی خیلی بیشتر 

 حذف عمل می نماید، پرتو مخروطی که مطابق با قانون تالس، اثر بزرگنمایی موازیباریکه تغییرات مدنظر در الگوریتم برای انجام 

عاد حقیقی جسم ثبت شده در آشکارساز برابر ابتصاویر موازی ابعاد سایه جسم در  باریکهاز آنجایی که در حالت  .[4]شده است

عبوری،  ی پرتوهایف همهیطول ثابت مسیر تضعاز طرفی ، باتوجه به . تعریف می شود، این ضریب بزرگنمایی برابر یک است

اردادن جسم توان با قرر چنین مواردی هم مید .در نظر گرفته شودآشکارساز مورد استفاده نیز باید بصورت تخت )صفحه ای( 

و  نمودفراهم  را سامانه مقطع نگاری و چرخش مناسب جسم امکان تصویربرداری از نماهای مختلف صفحه چرخانهدف در 

  .[5]برد آن در تجهیزات ثابت می توان از حرکت و دوران چشمه و آشکارساز استفاده کردرهمچنین برای کا

شود، در واقع به تبدیل رادون اشاره گرفته می f(x,y,z)از شکل  θدرحالت سه بعدی، انتگرال صفحه ای موازی که در هر زاویه 

در هر زاویه در آشکارساز ثبت می گردد. در   P(S,Ɵ) تصویر،  موازات یکدیگرام این انتگرال های صفحه ای به می کند. با انج

و در  شده استموردنظر استفاده  تصاویربه عنوان  MCNPX مونت کارلوی رادیوگرافی در کد کارتاین پژوهش از خروجی 

                                                 
2Basic Programming for computable functions  
3Filtered Back projection  

4Algebraic Reconstruction Technique  
5maximum likelihood expectation maximization  
6Simultaneous Iterative Reconstruction Technique  
7kress-davis-Feldkamp  
8Cone beam  
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 شودگیری گفته می 9بک پروجکشن نتیجه برای بازسازی تصویر اولیه می بایست عکس رفتار فوق را انجام داده که به آن مرحله

 .[5] (1)معادله شماره 

         
 هر دوبعدی ثبت شده در تصویر  P(S,Ɵ) و S=xcosθ + ysinθ  و θ (sinθ cos φ, sin θ sin φ, cos θ) =که در آن 

عملکرد این  .[4] دبا محور افق می باش زاویه آن بردار θو  pمختصات بردارعمود بر هر صفحه  Sکه در حقیقت  است Ɵزاویه 

 یسه بعدرادون  معکوسفرمول  .استدرحالت سه بعدی  10، براساس فرمول معکوس رادون تصویر برگردانالگوریتم برای گرفتن 

 ود.ش اعمال یسه بعدصفحه ای انتگرال  ی باداده ها یتواند برا یفقط م

صنعتی، پرتودهی گاما به نمونه هایی متفاوت دارای لبه های تیز و  CTدر این پژوهش به منظور ارزیابی الگوریتم فلدکمپ در 

به همراه ابعاد آنها مورد بررسی قرار گرفته است. این نمونه ها  MCNPXانحنادار توسط شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از کد 

 ای به شعاعاستوانه های حفره ایراکه دهستند پلی اتیلن هر سه نمونه از جنس  داده شده اند.نشان 2ل در شکو برش مقطعی از آنها 

قرار گرفته است. چشمه و آشکارساز در دو سمت جسم مقابل یکدیگر و  z. این استوانه در راستای محور های مختلف می باشند

با  Cs713سانتی متری از جسم قرار گرفته اند. چشمه به صورت یک باریکه موازی از پرتوهای  5/2و فاصله  yدر راستای محور 

پیکسل  100×100بوده که به  مربع سانتی متر 20×20مگاالکترون ولت و آشکار ساز به صورت صفحه ای به ابعاد  0.662انرژی 

رادیوگرافی برای دریافت  کارتو از  zبرای چرخش جسم حول محور  TRتقسیم بندی شده، در نظر گرفته شده اند. از کارت 

 . شده است دادهدرجه قرار  5گیری برابر تصویرزاویه  همچنین داده های خروجی تصاویر استفاده شده است.

 
 (3برای نمونه و برش طولی 2و  1و برش مقطعی هر کدام از آنها )برش عرضی برای نمونه های نمونه های طراحی شده  – 2شکل 

                                                 
9Back projection  

103D Radon inversion formula  

 (1معادله  )
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خروجی صفحه تصویر در هر بار چرخش نمونه به صورت ماتریسی از اعداد برای ارائه به الگوریتم مورد نظر و پردازش های 

، کاهش خطای تصاویر بدست آمده نسبت مقطع نگاریبه منظور افزایش کیفیت  .انتقال پیدا می کنند MATLABبعدی، به نرم افزار 

 ،هایکی از این روش .مطلوب می باشداز روش های بهبود تصویر  ، استفادهعناصر بکار رفته در آن و تشخیص به نمونه اصلی

این روش در مشخص نمودن مرزها و لبه های بین اشیا مختلف قدرتمند است ولی ممکن است باعث  .استتصویر  11تضادافزایش 

پرتوها ، کاهش اثرات پراکندگی بکار گرفته شودبرای بهبود تصویر می تواند اقدام دیگری که همچنین  .کاهش جزئیات محلی شود

در این کار از هر دوی این روش ها برای بهبود و پردازش تصاویر بعد از بازسازی اولیه  .خصوصا در تصویر لبه های جسم می باشد

 استفاده شده است.

 :جینتا -3

درجه ای  30که در اینجا تنها تصاویر مربوط به افزایش  اندنشان داده شده  3در شکل ها ثبت شده از شبیه سازی نمونه  تصاویر

به علت تضعیف بیشتر پرتوهای عبوری  هستندقسمت هایی از تصویر که به رنگ تیره  در یک چرخش کامل نمونه آورده شده است.

  .به رنگ روشن می باشندآن بدلیل حفره موجود تضعیف کمتری صورت گرفته و  قسمت میانی درو 

 در زوایای مختلفثبت شده خروجی برای هر سه نمونه  تصاویر - 3شکل  

نهایی از مقطع  ویراتص 4در شکل . شده استدرجه استفاده  180تا زاویه  تصاویراز ثبت نین به دلیل تقارن شکل نمونه ها، همچ

در نقاطی که جسم با ماده یکنواخت قرار گرفته بازسازی شده، نشان داده شده است.  FDKکه توسط الگوریتم  مختلفهای نمونه 

اما در میانه آن بدلیل وجود حفره استوانه ای تمایز  شوندهای آشکارساز ثبت شده و به رنگ تیره تر دیده میاعداد کمتری در پیکسل

اعداد شد رچه چگالی ماده موجود در آن نقطه نسبت به مواد مجاور)داخل مکعب( کمتر باآن و مرزها بخوبی مشخص گردیده که ه

  رنگ آن روشن تر دیده خواهد شد.باالتر و 

                                                 
11contrast  

 1نمونه شماره 

 2نمونه شماره 

 3نمونه شماره 
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 3ج(نمونه شماره  2ب( نمونه شماره  1نمونه شماره  الف( ویر مقطعی بازسازی شدهاتص -4شکل 

با استفاده از الگوریتم های پیاده سازی شده  لبه تضادروش های بهبود ، برای بهبود کیفیت و تشخیص تصویرهمانگونه که گفته شد 

منحنی پروفایل  5بکار گرفته شده اند. شکل  MCNPXرادیوگرافی  کارتو همچنین حذف پراکندگی با استفاده از  MATLABدر 

را  4از محل نقطه چین های نمایش داده شده در شکل  2و  1داده های تصاویر بازسازی شده و بهبود یافته از نمونه های شماره 

خط  درطول ابعاد آشکارسازو محور افقی  کسر عبوریدرمنحنی متناظر با شکل رسم شده، محور عمودی همان نشان می دهد. 

تر شده گردد درحالت بهبود یافته این مقادیر تضعیف به شکل مطلوب نزدیکدهد. همانطور که مشاهده میمی مشخص شده را نشان

   .است

                                  
 درحالت بازسازی شده و پس از بهبود آن )سمت راست( 2)سمت چپ( و نمونه  1نمونه حنی متناظر با کسر عبوری پرتوها از من -5شکل 

تضعیف کننده ماده ضخامت که علت این امر یکسان بودن ه درتمام زوایا یکسان خواهند بود تمامی تصاویر مربوطبرای نمونه سوم 

شکل ثبت شده ویر به سمت باال، رفته رفته از پایین تص تصاویر،از این یک هرمطابق همچنین می باشد. مقابل پرتوهای عبوری در 

 باشد.افزایش شعاع مخروط و درنتیجه افزایش ضخامت جسم و تضعیف بیشتر پرتوهای عبوری میگردد که علت این امر تیره تر می

و  5،  2.5و در ارتفاع های  zسه مقطع در راستای محور مطلوب را بازسازی نموده و تصاویر گرفته شده، شکل حال با استفاده از 

با توجه در تصویر سمت چپ که مرتبط با ارتفاع کمتر می باشد . (6)شکل  از مقطع پایینی مخروط زده شده استسانتی متری  7.5

این مقطع نسبت به شکل های مقطع زده شده از ارتفاع های باالتر، مساحت دایره بزرگتری را به شکل جسم که مخروطی می باشد 

تمایز بین حفره وسط و مقطع دایره ای  اشدبسانتی متر می 7.5ارتفاع مربوط به چنین درشکل سمت راست که همدهد. نشان می

نسبت آن  تضاددر مقابل پرتو بیشتر شده و تضعیف آن ، این است که با افزایش ارتفاع جسم بیشتر مشخص است که علت این امر 

 می شود.نقاطی که بدون تضعیف هستند بیشتر  به
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 zمحور یدر راستا 3نمونه شماره  ی)ازچپ به راست( از بازساز متری یسانت 7.5، 5، 2.5 یمقطع زده شده از ارتفاع ها یرتصاو  - 6شکل شماره 

 م

نشان  7سانتی متری در شکل  5نیز در ارتفاع  3نحنی پروفایل داده های تصاویر بازسازی شده و بهبود یافته از نمونه های شماره 

 است داده شده

 

 

 

 

 یمتر یسانت 5در ارتفاع  3 شماره نمونه از پرتوها یعبور کسر با متناظر لیپروفا یمنحن -7 شکل .

های مشخص شده درهر نمونه و نتایج حاصل از بازسازی تصویر و اطالعات مرتبط با ابعاد نمونه ها و حفره 1درجدول شماره  

 ذکر گردیده است.از آنها نسبت به نمونه اصلی و درصد خطای هرکدام شده است یافته مقایسه  خروجی بهبود
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 مقایسه کمی خطای بازسازی و حالت بهبودیافته -1جدول شماره 

 

 

 

 :يریگ جهینت -4

گاما  یپرتو ها یصنعت یا یانهرا یمقطع نگار یرو پردازش تصاو یدر بازساز FDK یتمالگورقابلیت و عملکرد در این پژوهش 

در نظر گرفته  و دارای حفرهانحنا دار دار، جسم های لبهسه نمونه شامل مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور ی مواز یکهبار

نمونه ها بدست آمده است. این مختلف  یچرخش ها در MCNPXکد بر روی آشکارساز تخت توسط آنها شده و داده های تصاویر 

به صورت تصاویر  FDKالگوریتم  از استفادهو سپس با داده شده انتقال  MATLABنرم افزار  بهاعداد بصورت یک ماتریس داده ها 

و کاهش پراکندگی استفاده  تضادسه بعدی و مقطع زده شده، بازسازی شدند. همچنین برای بهبود این تصاویر از فیلترهای افزایش 

می باشد که سپس با  %31خطاهایی با میانگینی درحدود تصویر خروجی مطلوب اما دارای که شده است. نتایج بررسی ها نشان داد 

مورد  ارزیابییکی از مواردی که در این  همچنین .پیدا کرده استکاهش  %17تا حدود این درصد خطا ، استفاده از روش های بهبود 

ماده  برایکه  سازی بودالگوریتم برای تشخیص مرزهای جسم بر روی نتایج حاصل از شبیه بررسی قرارگرفت، حداقل میزان دقت

از بررسی های فوق  .بوده استمتر میلی 2برابر  اجسام دارای انحنامتر و برای میلی  4برابر  اجسام لبه داردر  این مقدار پلی اتیلن ،

چنین کاربردهای صنعتی با برای  در آن با این روش و تغییرات اعمال شده ،این الگوریتم در حالت کلینتیجه می شود که 

 درصدخطاهای گزارش شده مطلوب می باشد.
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