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  بررسی اثر ریپل ولتاژ اشعه ایکس بر تصاویر حاصل از رادیوگرافی
 

 (2) پور، جمشیدسلطانی نبی – (1)محمدرضا ،شجاعی -(1) *محمدی، حسین

 ایفیزیک هسته ، گروه  ایدانشکده فیزیک و مهندسی هسته،  دانشگاه صنعتی شاهرود(1)

 مهندسی پرتو پزشکیگروه  ، و فناوری اطالعاتکامپیوتر دانشکده  دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند،(2)

 

 :دهيچک
بررسی اثر نوسانات ولتاا  حالاا از تسات اا هاال دولناد  ااادا اکاعه اتصاو بار د ااوتر  هدف از مطالعه حاضر، 

تر باازا انار ل تاتا هال حالاا از کابنه ساازل  نار انار ل  ،باکد. بدتن ماظور برال اعتبار ساجیمیراتتوگرافی 

تهاد  اه ماید. آنالنز آمارل انجام گرفته رول نتااتج نااا  تمقاتسه گرت ،با نتاتج دجربی اندازا گنرل کدا راتتوگرافی
. بارال کاد و بررسای ساازل داثنر رتپا ولتا  رول  نر انر ل کبنهدفاوت معای تارل بنن نتاتج وجوت ندارت. سپو 

بانن   SDNRفا تور نسبت دفاوت سن اال به نوتز وبررسی اثر رتپا بر د وتر از تک فانتوم با غلظت هال مختلر تد 
 SDNRتر فا تور  %83رتپا می دواند دا حدوت   ه ناا  تات حالا از اتن دحقنق نتاتجتد و زمناه استفاتا کدا است. 

 اثر گذار باکد.  kV05تر  بر رول د وتر

   SDNRتزنسبت دفاوت سن اال به نواکعه اتصو، رتپا ولتا ،  نر انر ل،   :کلمات کليدي

 

The effect of voltage ripple X-ray on radiographic images 

 
Mohammadi. Hossein1*, shojaei. mohammad reza1, soltani-Nabipour. Jamshid2. 

 
1 Department of Physics, Shahrood University of technology, Shahrood, Iran. 

2 Department of Physics, Faculty of computer and IT, Islamic Azad University Parand Branch, 

parand, Iran. 

 

 

Abstract  
The purpose of this study was to evaluate the effect of voltage ripple produced by X-ray machines on 

radiographic images. For assessment and validation of data, the results for the energy spectrum 

which were obtained from simulation method in the radiographic energy range were compared with 

the experimental data. The statistical analysis of the results showed that there is no significant 

difference between simulation method and experimental results. Then the effect of the voltage ripple 

on the energy spectrum was simulated and investigated. To evaluate the effect of Ripple on the 

image, a phantom was used with different concentrations of iodine for calculation of the Signal-

Difference-to-Noise Ratio (SDNR) between iodine and the background. The results of this study 

showed that Ripple can affect up to 38% of the SDNR factor on the image in 50kV. 
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 : مقدمه

 و د اوتربرتارل مقولاه تو تر  اه باکاد،مای باالنای پزکصی تر ابزار پر اربرتدرتن و درتنمهم اتصو اکعه

 باه داوا  مای را د اوتربرتارل تر اتصاو اکاعه  اربرتهال جمله از .گنرتمی قرار استفاتا مورت راتتودراپی

-الصتارو  داباند  اساس بر اتصو اکعه نددول . رت اکارا ماموگرافی و اسصن دی سی اتتولو ل،ر هالتست اا

 می آنها آلنا هال تا مولنبد  دا ستن، جاو از  اربرت نوع به بسته  ه باال ادمی عدت با هدفی به انر ل پر هال

 اتصاو هاال قلاه وهمچانن درمزل دابش از ناکی پردوهال کاما اتصو اکعه  نر. گنرت می لورت ،باکد

 الزم اتصاو پردوهال از استفاتا برال گرتت. می اتجات بران نزش و تونش هال پدتدا اثر بر  ه است ماخ ه

 باه ننااز و باوتا مااصا اتصو اکعه  نر گنرلاندازا  ه آنجاتی از کوت. کااخته آنها انر ل  نر  ه است

 هاالروش از اساتفاتا باا اتصو اکعه  نر رسم جهت تر زتاتل هالدالش. ]2و  1[ تارت خالی دجهنزات

 دوساعه و افزارهاا ساخت پنارفت با. کد آغاز 1228 سال از هادالش اتن ه  است گرفته لورت محاسبادی

-روش لای  بطور. ]8[گرفت لورت در تقنق هال نر دولند برال جدتددرل  ارهال ، امپنودرل هالروش

 اارلو ساازل مونات و کبنه دجربی ننمه هالروش ،دجربی هالروش تسته سه به دوا  می را محاسبادی هال

 ولای باکاادمی سازلمدل  هالروش درتنسرتع دجربی ننمه و دجربی هالروش اتاصه وجوت با . رت دقسنم

 عاالوا باه .ندارناد را  اربرتهاا از وسانعی محدوتا تر  اربرل دواناتی و بوتا محدوت کدا پنااهات هالمدل

 و هادف  راحای تر جدتد در نبات نرلبصارگ اجازا و تارند ثابتی فنلتر و هدف در نب کدا ارائه هالمدل

-محدوتتت اتن  ارلو مونت سازلکبنه .تهادنمی را خروجی اتصو  نر  نفنت رول آ  اثر بررسی و فنلتر

 .]8[است دجربی ننمه و دجربی هالمدل به نسبت روش اتن بوت  بر زما  آ  عنب داها و ندارت را ها

 اتصو اکعه  نر بنای پنش هدف با داخن ی راتتولو ل واتص اکعه دنوب سازلکبنه برال ،دحقنق اتن تر

( داخن ای راتتولاو ل تر ولت  نلو 125 دا 05 بنن) دنوب مختلر ولتا هال از استفاتا با W / Al در نب با

باه دااثنر اساتفاتا از  نرادورهاال   ساپو. اسات کادا سازل کبنه،  MCNPXبا  د  ترجه 13 آنوت زاوته و

 کادا ساازلکابنه هالتاتا اعتبار اتصو و بر رول د وتر حالا پرتاخته است.مختلر بر رول  نر اکعه 

MCNPX مقاتسه کدا است. کدا گنرلاندازا هالتاتابا  کدا، محاسبه  نر مقاتسه با 
  

 : روش کار

استفاتا کد و برال تر نظر گرفتن دمام  E, Pتر حالت  MCNPXاز  د سازل  نر اکعه اتصو جهت کبنه

سطح کنبدار با تک انجام نادا است.  PHYS:Pو  PHYS:Eهال موجوت دغننرل تر  ارت هالبرهمصاش

هال مختلر با سطح آند )دا ستن( ها با انر ل ه الصترو  به عاوا  آند مورت بررسی قرار گرفت 513زاوته 

صو تر چاد سازل  نر اکعه اتکبنهتر دحقنق حاضر، نماتاد. برخورت  رتا و  نر اکعه اتصو را دولند می

سازل مونت  ارلو ابتدا هال حالا از کبنهساجی تاتابرال اعتبارتر مرحله اول، مرحله انجام گرفت. 

هال اکعه اتصو را دولند به سطح هدف برخورت  رت دا فودو  kV125دا  05پردوهال الصترونی دک انر ل 
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سازل کدا پو هال کبنهکار فودو  ،کدا اندازا گنرل دجربی هال اد. برال مقاتسه  نر اکعه اتصو با تاتا

به خا ر تقت باالل آ   F4با خروجی  mm8دا  mm2/1هال از از عبور از فنلترهال آلومنانومی با ضخامت

 استفاتا کدا است. Tmeshبرال داصنا د وتر ننز از تستور محاسبه کدا است. 

: تسات اا دولناد  ااادا قسنم بادل می کوندهال دولند  اادا اکعه اتصو تر چاد گروا دانواع مختلر تست اا

و فر اانو نوساا  ها تر منزا  فاوت اتن گرواد فاز ، دک فاز و پتانسنا ثابت.  8اکعه اتصو با فر انو باال، 

تر  اول  دناوب انپتانس دغننراتترلد   دنوب تر زما  پردوتهی می باکد.اعمال کدا تر  یصتتر ولتا  الصتر

 .]8[دواند دغننر  اد می ٪85 دا 5 از رتپا ولتا  مقدار (2)کصا  کوتمینامندا  "انسنارتپا پت"،  پردوتهیزما  

کدا  استفاتا لوله ولتا  و رتپا عاما برال (1از رابطه ) ،MCNPX تر نوسانات ولتا  سازل کبنه برال

 :]4[است

  1           )                         max min

max

100
Kv Kv

Ripple factor
Kv


  

 با دنوب ولتا  موج کصا از تصاواخت لورت به هدف، سمت به گسنا از قبا الصترو  تک انر ل باابراتن،

 :کوتمی برتارل نمونه ،رتپا مختلر مقاتتر

2            )                                                            
max( ) 1 (1 sin )

100

RF
KV t Kv t

 
   

 
 

 هاسازلکبنه تر keV1 عرض با انر ل بازا هر تر کدا دولند هالفودو  دعدات مورت تر خطال آمارل ا ثرحد

هال کبنه سازل دعدات الصترو ) تارت بست ی کدا کبنه هالالصترو  دعدات به آ  مقدار  ه است، ٪0 از  متر

 (.4×715  کدا

 . است kV05واحد راتتولو ل با ولتا   تک دوسط کدا دولند د اوتر بررتپا ولتا   اثر بررسیسوم مرحله 

 اثر بررسی برالباکد. علت انتخاب اتن انر ل  اربرتهال پارا لنانصی زتات اتن انر ل تر بافت هال نرم می

 از فانتومکد.  استفاتا (1) ال مطابق کصااستوانه فانتوماز تک  د وتر دحلنا از استفاتا با نوسانات ولتا 

PMMA دا بوتک پر تد )عاما  اتراست زا( با  ه متر منلی 0 حفرا با قطر چهارو  متر منلی 13 قطر با، 

 ازتر اتن دحقنق  .]0[کوتمی استفاتا اتصو اکعه د وتربرتارل تر الگسترتا  ور به تد. ساخته کدا بوت

 . استفاتا کد  اتراستنوسانات ولتا  بر  دأثنر برال بررسی  تد مختلر هالغلظت
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 دن مواد کنتراست زا براي قرار دای یطرح شماتيک فانتوم با حفره ها(: 1اره )شکل شم

 هالغلظت از تک هر برال پنصسا متوسط کدت د وتر،  اتراست رول بر رتپا ولتا  اثر بررسی برال

 معنار انحراف منان نن  ور به نوتز. تر نظر گرفته کدا است مربع پنصسا PMMA ،2755 زمناه و تد مختلر

 دواناتی. کد محاسبه د وتر PMMA تر ناحنه سه و تد غلظت چهار از تک هر تر مطالعه مورت ناحنه تک

 بنن SDNR ، وضعنت هر برال. کوتماخص می تد( SDNR) نوتز-دفاوت سن اال نسبترا با  تد روئنت

 :ماخص می گرتت (8)رابطه  از استفاتا با زمناه و تد

8                  )                                                                           CM BM

BM

I I
SDNR




 

 ناا  BMσ و زمناه وتد   اتراست مقاتتر برالعبورل  اتصو اکعه کدت دردنب به  BMIو  CMI آ  تر  ه

 .]6[ است زمناه استاندارت انحراف تهادا

 نتایج

 آمدا اسات. 2کصا ( تر kV125دا  05کعه اتصو برال ولتا هال مختلر )سازل  نر انتاتج حالا از کبنه

 نلو الصترو  ولت تر نظر گرفته کدا است و  نر هال حالله به لاورت جداگاناه  1بازا محاسبات انر ل 

محادوتا انار ل راتتاوگرافی رسام کادا  تر نلو الصترو  ولت  125و  155، 35، 75، 65، 05انر ل  6برال 

 است. 

 
 ]4[گيري شده و نتایج تجربی اندازه MCNPXمقایسه طيف انرژي شبيه سازي شده با  (:2شماره )شکل 

  keV125و و( keV155، ه(keV05، د(keV05، ج(keV05، ب(keV05الف( هايدر انرژي
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 MCNPXبا کد  kV05(: طيف اشعه ایکس با استفاده از اعمال فاکتور ریپل ولتاژ در 3شکل شماره )
 

هاا، کابنه ساازلثر رتپا ولتا  دنوب را بر رول  نر اتصو کبنه سازل کدا ناا  مای تهاد. تر ا (8)کصا 

سازل مونت  ارلو  نر اکعه اتصو با نمونه گنرل تصاواخت از دابع ماوج ولتاا  را تر  ول کبنه  رتپا ولتا

وساانات ولتاا  بار آمدا است. اثر ن (4)د اوتر حالا از اثر رتپا تر کصا . کدا است( مدل سازل 2)رابطه 

 محاسبه گرتتد. SDNR نلوولت دوسط عاما  05رول د وتر تر انر ل 

 
 ا                        ت                      ج                       ب                       الر         

ن ولت با الف( ریپل ولتاژ کيلو الکترو 05(: تصویر به دست آمده از فانتوم در انرژي 4شکل شماره )

 % 35ه( ریپل ولتاژ  %25د( ریپل ولتاژ  %15ج( ریپل ولتاژ  %0ب( ریپل ولتاژ  صفر
 

ناا  تاتا  15 نلوالصترو  ولت تر کصا  05محاسبه کدا بنن زمناه و هر غلظت تد تر انر ل  SDNRمقدار 

 کدا است.
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ز تصاویر به دست ا PMMAدر مورد زمينه غلظت محاسبه شده  4براي  SDNR(: مقدار 0شکل شماره )

 keV05مده در انرژي آ
 

 : بحث ونتيجه گيري

 باا کادا گنارلاندازا و نتاتج  MCNPXبا استفاتا از  کدا سازل کبنه هال  نر بنن دفاوت از  می ارزتابی

 ترکادا  ساازل کابنه هاال  نار بارال(  رفاه تو آزمو ) t-test آزمو . کد انجام آمارل دحلنا از استفاتا

 باکاد، بحرانی t مقدار از بناتر کدا محاسبه p-value مقدار اگر. کد انجام دجربی هال گنرل اندازا با مقاتسه

 t-test  آزماو   لای،  اور به. کوتمی رت( ٪20 ا مناا  سطح تر) تار معای آمارل دفاوت بدو  لفر فرضنه

 اتان تر کادا انجام آزماتاات دمام برال نتاتج دجربی و کبنه سازل  نر بنن تارل معای آمارل دفاوت هنچ

. باا دوجاه باه تهدمی نلو الصترو  ولت را ناا   05ل  اثر رتپا رول  نر تر انر (8)کصا  .ندات ناا   ار

 ( وجوت ندارت، هما   ور  هLو لبه  K  نلو الصترو  ولت دابش ماخ ه اکعه اتصو )لبه 05اتاصه تر انر ل 

هر چه نوسانات تست اا دولند  اادا اکعه اتصو باال مای روت قلاه  نار انار ل باه سامت  کوتمیمااهدا 

. اما سطح زتر نموتار تر حالت  لی با افازاتش کوتمیدر حر ت  رتا و کدت آ  ننز بناتر انر ل هال پاتنن

 نلاو  05 اتصاو اکاعه حالاا از د وتر و انر ل  نر بر ولتا  رتپا اثر بررسی. تابدمی اهش  ،رتپا ولتا 

 هاال  نار تر دغننار بهوابسته  نوتز منزا  و د وتر  اتراست  ه تات ناا  نتاتج الصترو  ولت انجام گرفت. 

 تهادا ناا  کدا ضبط انر ل هال نر تر دغننر. تهدمینوسانات ولتا  رخ  بوسنله  هاست  کدا ثبت انر ل

 اتن تر استفاتا مورت فانتوم. کوتمی استفاتا د وتر هر اتجات برال  ه است کدا در نب انر ل دوزتع تر دغننر

 د اوتربرتارل تر تاد  ه کدند انتخاب به اتن تلنا ها غلظت اتن. بوت مختلر تد غلظت چهار کاما مطالعه

 غلظات باه دوجاه باا دوانادمای نوسانات ولتاا  اثر و گنرتمی قرار استفاتا مورت گسترتا  ور به اتصو اکعه
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  مترتن و mg ml 0/22-1 تر غلظت SDNR مقدار باالدرتن ناا  تات  ه SDNRمقاتسه پارامتر  .باکد تمتفاو

 ،هاال مختلار غلظات باه ازال SDNR دغننارات .باوت هر کراتط دنوب ازال به ml   mg 87-1  تر آ  مقدار

 قارار بررسای مورت مطالعه اتن تر رتپا ولتا  پاج .ناا  می تهد کراتط هر تر خ ولنات دضعنر را  اهش

مربوط به رتپا  SDNRمقدار تابد و بناترتن می ولتا   اهشرتپا با افزاتش  SDNR  ه کد ماخص. گرفت

 SDNR  ابا آنالنز تقنق مناز به کد  ه  مترتن نوتز و بناترتن مقدار  نر انر ل را تاکت.سلفر ترلد محا

بارال غلظات هاال  SDNRترلد  85فر  دا با افزاتش رتپا از لتهد  ه میبرال غلظت هال مختلر ناا  

 اثار مطالعه اتن نتاتج اد. میدغننر  %83و  %80، %84، %88به دردنب از  ml mg 87-1  و 20/46، 67/61، 0/22

 و و کادا ثبات انار ل  نار بارنوسانات تست اا دولند  اادا اکعه اتصو تر محدوتا  ارل راتتولاو ل را 

 باا د اوتر داوا  مایتست اا باا نوساانات ولتاا   متار  تکا استفاتا از ب. تهدمی ناا  حالا از آ  وتراد 

 . آورت تست به  متر نوتز وبهتر   اتراست
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