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 چکيده:
شود. آشکارساز غیرمستقیم پرتو امروزه برای تصویربرداریِ دندان از دو نوع آشکارساز مستقیم و غیرمستقیم پرتو ایکس استفاده می

صویر ءایکس، از دوجز سگر ت سوزن و ح سو شده فیلم  شکیل  صی تالیوم ت سزیم یدید با ناخال سوزن از یک الیه  سو ست. فیلم  ا

شده که شکیل  شدهروی یک زیرالیه با توانایی هدایت نور الیه ت شانی  ستن سزیم .ا شانی پودر  یدید با در این مقاله، نحوه الیه ن
ضخامت  صی تالیوم به روش تبخیر فیزیکی و با  شکل از فیبرهای نوری به قطر  ۳۰ناخال میکرومتر ۶میکرومتر روی یک زیرالیه مت

ست .همچنین تابع انتقال  شده ا ضیح داده  سوزن جدید مورد تو سو ستونی فیلم  ساختار  ضوح مکانی  سیون برای ارزیابی و مدوال
 استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه توافق خوبی بین مقادیر شبیه سازی و تجربی تابع انتقال مدوالسیون نشان می دهد. 
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Abstract: 
Recently, direct and indirect X-ray detectors are used for digital dental radiography. An indirect X-ray detector 

consists of two parts: scintillation film and image sensor. The scintillation film is composed of a layer of CsI(Tl), 

which is deposited on a substrate with the ability to guide the light photons. In this study, a 30𝜇m thickness of CsI(Tl) 

powder has been deposited on a fiber optic faceplate (FOP) by thermal evaporation process. The FOP consists of 

optical fibers with 6 𝜇m core size. Performance of the introduced CsI(Tl) Film has been evaluated using Modulation 

Transfer Function (MTF) criteria. Result show a good agreement between measured and simulated MTF data.  
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 :مقدمه

صنعتی در  شکی و  صویربرداری  پز ستقیم جهت ت ستقیم و غیرم شهای م سازهای دیجیتال  پرتو ایکس با رو شکار حال آ

ساز شکار ستند. آ سترش ه صویرگ سگر ت سوزن بر روی یک ح سو ستقیم با قرار گرفتن یک فیلم  شکیل می  1های غیرم ت

های تحقیقاتی مهم در تصووویربرداری دیجیتال فیلم از جمله زمینه 2شوووند. بهبود سوواختار الیه سوووسوووزن و دقت مکانی

 . [1]دندان است

پرتوهای ایکس و تبدیل آنها به نور مرئی  نقش سوووسوووزن در آشووکارسووازهای غیرمسووتقیم،  افزایش احتمال برهمکنش

سوسوزن ست. در میان  صی تالیوما سزیم یدید با ناخال سب با  ۳ها، فیلم  سیت باال به پرتو ایکس و تطبیق منا به دلیل حسا

تر هسوتند. ریزسواختار ایجاد شوده از مطلوب 4طیف ورودی حسوگرهای تصوویر، برای تصوویربرداری دیجیتال پزشوکی

CsI(Tl) شرایط الیه ساختار با هدایت فوتون های برروی زیرالیه با روش تبخیر حرارتی به  ستگی دارد. این ریز شانی ب ن

نوری تولید شده در ساختار ستونی سوسوزن باعث جلوگیری از پراکندگی آنها شده و در نتیجه تعداد  فوتون های نوری 

دگی بنوبه خود باعث بهبود دقت مکانی و بازده نوری بیشوتری را به سومت حسوگر تصوویر هدایت میکند. کاهش پراکن

  .[2]شودمی

شانی هدف از انجام این مطالعه، الیه شده بر روی  Cs(Tl)ن شکیل  ستونی ت به روش تبخیر حرارتی و بررسی ریزساختار 

 برای فیلم سوسوزنی ساخته شده ارزیابی شده است. 5های تصویر از جمله تابع انتقال مدوالسیونزیرالیه است . ویژگی

 :روش کار

 : CsI(Tl)الف( ساخت فيلم سوسوزن 

۹میکرومتر و ابعاد ۶با قطر هسوووته  ۶زیرالیه متشوووکل از فیبرهای نورییک  × 11𝑚𝑚2  1.4۶و ضوووخامت𝑚𝑚  به عنوان

[، به 2مخلوط شووده بود] دیدی ومیتال یدرصوود مول ۰.1که با  دیدی میسوو س پودر سووز. زیرالیه مورد اسووتفاده قرار گرفت

شد. FOP یبررو یحرارت ریروش تبخ شانی   رسوب داده  ستگاه الیه ن سیله ی د شانی به و در این مطالعه، فرآیند الیه ن

                                                 
1Image sensor  

2Spatial  resolution  

۳CsI(Tl)  

4Medical digital radiography  

5Modulation transfer function(MTF) 

۶faceplate(FOP) Fiber optic  
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دستگاه  1ساخته شده توسط جهاد دانشگاهی شریف موجود در دانشکده فوتونیک دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. شکل

ی چون: فشار اتاقک، نشانی مورد استفاده و چیدمان الیه نشانی را نشان می دهد. الیه نشانی تبخیری تحت تاثیر عواملالیه

نشووانی و غل ت تالیوم اسووت. در این مطالعه شوورایط مناسووب جهت الیه نشووانی از طریق انجام دمای زیرالیه، نرخ الیه

با ضخامت  CsI(Tl)ای از نشانی و به صورت آزمایشگاهی به دست آمد. شرایط مورد استفاده برای ایجاد الیهچندین الیه

۳۰𝜇𝑚  بر رویFOP  2−1۰مقابل در ن ر گرفته شد: فشار اتاقک خالء در به صورت𝑝𝑎 شد، دمای زیرالیه داشتهثابت نگه

 ی مولیبدنی وارد شد.دقیقه به بوته 15به مدت  2۰۰𝐴بود و جریان  𝐶°1۰۰در حین انجام الیه نشانی 

 
یدید که به شکل پودر سزیمی پایین سمت چپ ( چیدمان مورد استفاده برای الیه نشانی را نشان میدهد. گوشه1شکل)

ی آلومینیومی که ی باال سمت راست زیرالیه با نگهدارندهقرص در آمده و داخل بوته مولیبدنی قرار گرفته است. گوشه

 در باالی بوته قرار میگیرد.

تصویر  2شکل شد. یخالء گرماده طیدر شرا 𝐶°25۰ یو با دما قهیدق 15به مدت  هیرالیز ینشان هیپس از اتمام ال

 دهد.نشانی نشان میزیرالیه را قبل و بعد از الیه

 
 نشانی و )ب( تصویر فیلم سوسوزنی ساخته شده.( تصویر)الف( زیر الیه قبل از الیه2شکل)

 

 

 



 

4 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 ب( محاسبه تابع انتقال مدوالسيون: 

. چیدمان [۳]محاسبه شد ۶222۰7-تابع انتقال مدوالسیون برای فیلم سوسوزنی ساحته شده بر اساس استاندارد آی ای سی

درست مقابل تیوپ و فیلم عکاسی فوجی  5۰𝑐𝑚ی شامل: تیوپ پرتو ایکس، یک فانتوم لبه به فاصله MTFگیری اندازه

 را نگاه کنید(. ۳که پشت فیلم سوسوزن قرار گرفت )شکل  2۰۰8با سرعت 

 
 

 MTFی ( تصویر چیدمان مورد نیاز برای محاسبه3شکل)

و 1𝑚𝑚انتخاب شدند. فانتوم لبه شامل فلز تنگستن به ضخامت  4۰𝑚𝐴𝑠و  7۰𝑘𝑉𝑝ولتاژ تیوپ و جریان پرتو به ترتیب  

درجه زاویه داده می شود. 5شده فلز سرب در اطراف آن است. فانتوم لبه نسبت به فیلم سوسوزن ساخته ۳𝑚𝑚ضخامت 

اخذ و س س تابع   نگاه کنید( 4، تصویر فانتوم لبه)به شکل۳، در گام اول، به کمک چیدمان شکلMTFی برای محاسبه

 .[۳]شودبرای آن محاسبه می ۹گستردگی لبه

 
شده)سمت چپ(. تصویر گرفته شده از فانتوم لبه ی قرار گیری فانتوم لبه نسبت به فیلم سوسوزنی ساخته( نحوه4شکل)

 با استفاده از فیلم سوسوزن و فیلم عکاسی)سمت راست(

                                                 
7technical Commission(IEC)-International Electro  

8film 200Fujicolor C  

۹Edge spread function(ESF)  
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با گرفتن  MTF. سرانجام [4]شودمحاسبه می 1یطبق معادله  ESFدر گام دوم، تابع گستردگی خط با استفاده از مشتق 

 انجام شد.  1۰افزار متلب. تمام این محاسبات در نرم[4]بدست می آید  2یتبدیل فوریه تابع گستردگی لبه طبق معادله

𝐿𝑆𝐹 =
𝑑(𝐸𝑆𝐹(𝑥))

𝑑𝑥
                                                                                                                 (1)  

𝑀𝑇𝐹(𝑓) = [𝐹𝑇{𝐿𝑆𝐹(𝑥)}]                                                                                                   (2)  

 411سازی جیَنتافزار شبیهگیری وارد نرمساخته شده و چیدمان اندازه CsI(Tl)شده، فیلم  گیریهای اندازهبرای ارزیابی داده

سازی، سازی شد. برای شبیهشده با استفاده از فانتوم لبه شبیهبرای فیلم ساخته MTFو  LSF ،ESFشد و اطالعات مربوط به: 

 ۶۰𝜇𝑚ی و قطر هسته 1.4۶𝑚𝑚با ضخامت  FOPشد. زیرالیه در ن ر گرفته 7۰𝑘𝑉𝑝ای با طیف انرژی یک منبع نقطه

که روی  ۳۰𝜇𝑚با ضخامت CsI(Tl) تعریف شد. پرتوی ایکس منتشر شده از منبع پس از تضعیف در فانتوم لبه، به الیه 

FOP رسد. فوتون های نوری در این الیه تشکیل شده و پس از عبور از میان فیبرهای نوریِ تعریف شده است، میFOP 

 کند.    های نوری در هر نقطعه، تصویر فانتوم لبه را ایجاد میتعداد فوتونشوند. تفاوت شمارش می

 نتايج: 

 :CsI(Tl)الف( ريزساختار فيلم 

سوسوزنی  سزیم یدید)تالیوم( بر روی  CsI(Tl)فیلم  شانی  ساختار  FOPبا الیه ن شد. از  ساخته  به روش تبخیر حرارتی 

الف، تصووویری از یکنواختِی 5تصووویربرداری شوود. شووکل 12وبشوویسووزیم یدید)تالیوم( توسووط میکروسووکوپ الکترونی ر

دهد که تقریبا عمود بر سطح زیرالیه است. همچنین تصویر عرضی و سطح فیلم را نشان می CsI(Tl)ریزساختار ستونی 

شکل شده در  ساخته  ستون °12شود. تقریبا ب دیده می5سوسوزنی  سطح  CsI(Tl)های انحراف میان  و بردار عمود بر 

FOP وجود دارد. این زاویه به دلیل وجود زاویه بین ،FOP نشووانی اسووت و میتواند با ی تنگسووتنی در هنگام الیهو بوته

استفاده از چرخش یکنواخت زیرالیه یا قرارگیری دقیق زیرالیه در مقابل بوته، در هنگام الیه نشانی، رفع شود. ضخامت 

شووروع کرده و در طول ضوولع  FOPی این من ور از یک گوشووهگیری شوود. به اندازه SEMالیه سوووسوووزن توسووط 

 است.شدهآورده 1های برابر ضخامت سنجی انجام گرفت. نتایج در جدولمیلیمتری در چهارنقطه با فاصله11

 ی مختلفوسوزن در چهار نقطهسگیری ضخامت الیه ( نتایج حاصل از اندازه1جدول)

                                                 
1۰Matlab  

11 simulation 4Geant  

12Scanning electron microscopy(SEM)  
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 ینقطه گیریمحل اندازه

 اول

 نقطه

 دوم

 نقطه

 سوم

 نقطه

 چهارم

 CsI(Tl) (m𝜇) ۳۰.1۹ ۳1.۰4 ۳2.۶۰ 2۹.72ضخامت

شده نیست.  1۳بندیساخته شده دارای ساختار پیکسل  CsI(Tl)دهد که سطح فیلم سوسوزن ج نشان می5همچنین، شکل

های همسایه شده و دقت شده در یک ستون به ستوناین موضوع ممکن است باعث پراکندگی فوتون های نوری ایجاد 

ی های همسایه،  در این پروژه مادههای نوری بین ستونمکانی فیلم سوسوزن را کاهش دهد. برای کاهش انتشار فوتون

 نشانی شده است.وری مناسبی دارد، الیهکه توانایی هدایت ن FOPروی  CsI(Tl)سوسوزن 

 

 
 ، الیه نشانی شده در این پروژهCsI(Tl)( تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ساختار 5شکل)

ر ستونی و یکنواختی آن را نشان می دهد. ب( نمای عرضی نزدیکتر از ساختا CsI(Tl)الف( نمای عرضی از الیه

 ستونی سزیم یدید)تالیوم(سوسوزن. ج( نمای سطحی از ساختار 

 

 ساخته شده: CsI(Tl)ون فيلم ب( تابع انتقال مدوالسي

تابع انتقال  ۶سازی مقایسه شد. شکلگیری و با نتایج شبیهتابع انتقال مدوالسیون فیلم سوسوزن ساخته شده اندازه

ی و شبیه سازی فرکانس مکانی دهد. مقادیرتجربسازی نمایش میشده و شبیهمدوالسیون را برای فیلم سوسوزنی ساخته

می باشند.  اختالف  ۹𝑙𝑝/𝑚𝑚و  7.5𝑙𝑝/𝑚𝑚برای فیلم سوسوزنی ساخته شده به ترتیب   MTFی در ده درصد دامنه

گیری سهیم است؛ در فیلم عکاسی، در نتایج اندازه MTFسازی دو دلیل دارد: اول، گیری و شبیهدرصدی بین اندازه 2۰

لحاظ نشده است. دوم، پرتوهای پراکنده شده از اشیای اطراف فیلم  MTFسازی این عامل کاهش حالی که هنگام شبیه

سازی در ن ر گرفته نشده اند. با این حال فرکانس گیری که به آشکارساز می رسند، در شبیهسوسوزن که هنگام اندازه

                                                 
1۳ Pixelated structure  
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برای فیلم سوسوزنی ساخته شده مناسب است و میتواند نیازهای  MTFی در ده درصد دامنه 7.5𝑙𝑝/𝑚𝑚کانی م

 .[5]تصویربرداری دندان با دقت مکانی باال را، برآورده کند

 
 سازیگیری و شبیه( نمودار تابع انتقال مدوالسیون بر حسب فرکانس مکانی برای اندازه۶شکل)

 :نتيجه گيري بحث و

سوزن  سو ساخت فیلم  صویربرداری دیجیتال از دندان معرفی  CsI(Tl)در این پروژه، یک روش کم هزینه برای  برای ت

نشانی شد. عملکرد فیلم سوسوزنی ساخته شده با ریزساختار ستونی الیه FOPی روی زیرالیه CsI(Tl)شد. سوسوزن

ارزیابی شد. نتایج تأیید میکنند که فیلم سوسوزنی ساخته شده یا ریزساختار  MTFی گیری و محاسبهی اندازهبه وسیله

رای کاربردهای تصویربرداری دیجیتال از دندان مناسب است. جهت تکمیل پروژه فیلم سوسوزنی ساخته شده ستونی ب

 قرار خواهد گرفت. عملکرد آشکارساز ارزیابی خواهد شد.   CMOSو یا  CCDروی حسگر تصویر 

 :مراجع
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