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  بررسی مسئله توموگرافی نوري پخشی

  

  2، حمیدرضا حبیبیان1، سعید ستایشی1نجمه معینی

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژي و فیزیک، گروه پرتوپزشکی- 1

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژي و فیزیک، گروه فوتونیک - 2

  

  :چکیده

در این روش  . خواص نوري بافت است زغیرتهاجمی براي تصویربرداري اتوموگرافی نوري پخشی یک روش  

شود، سپس اي از آشکارسازها ثبت میاي ازمنابع به بافت اعمال و توسط آرایهتوسط آرایهنور نزدیک مادون قرمز 

ر بازسازي تصویر به یک مسئله معکوس منج .شودهاي خروجی بازسازي میبر اساس داده تصاویر خواص نوري

بازسازي تصویر بر اساس  )2و )مسئله پیشرو(انتقال فوتون در بافتمدلسازي )1:باشدشود که شامل دو گام میمی

هاي توموگرافی نوري پخشی بیان شده فیزیکی و اصول کار سیستم اساسدر این مقاله ابتدا  .هاي تکرارالگوریتم

  .بازسازي تصویر انجام شده است NIRFASTافزارسپس با استفاده از نرم،است
  

  :کلیديهاي واژه

  المان محدود، مسئله پیشرو، مسئله معکوس توموگرافی نوري پخشی، 
  

 مقدمه-1

، CT ،MRIتوان به از جمله آنها می. هاي مختلفی براي تصویربرداري از داخل بدن وجود داردروش

PET باشندها داراي مشکالتی نیز میاما این روش. اشاره کرد و ماموگرافی و سونوگرافی التراسوند .       

MRIوباشد، داراي تجهیزات سنگین و گران قیمت میCT کند که خود براي از تابش یونیزان استفاده می

توموگرافی . دهندها اطالعات آناتومیکی از ساختار بافت ارائه میاز طرفی این روش، بیمار مضر است

باشد یک روش تصویربرداري از خواص نوري بافت می )DiffuseOptical Tomography(نوري پخشی

این روش غیریونیزه و غیرتهاجمی است و . مورد توجه متخصصان قرار گرفته است 1929که از سال 

باشد همچنین این روش ارائه کننده تصاویر عملکردي می .]1[باشدداراي تجهیزات ساده و ارزان قیمت می

در این روش نور در طول موج نزدیک مادون . استاما دقت تفکیک پذیري پایین از معایب آن 

که از طریق جذب و پراکندگی االستیک با  شودنانومتر استفاده می 900تا  650ي در محدوده) NIR(قرمز

دسته موج  لحاظ سیگنال مورد استفاده در سههاي توموگرافی نوري بهسیستم. بافت برهمکنش دارد

در این مقاله یک سیستم . ]2[شوندطبقه بندي می) TD(و حوزه زمانی) FD(، حوزه فرکانس)CW(پیوسته
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و خروجی آن تغییرات دامنه و فاز دیود لیزري یک  معموال حوزه فرکانس مدنظر است که در آن منبع نور

  . سیگنال ورودي است
  

  سیستم توموگرافی نوري پخشیعملکرد -2

شود و پس از به بافت اعمال می) فیبرهاي نوري(اي از منابع نور توسط آرایه ،توموگرافی نوري پخشیدر 

تصاویر خواص نوري از طریق بازسازي  شود، سپساي از آشکارسازها ثبت میانتشار در بافت توسط آرایه

به یک مسئله معکوس  بازسازي تصویر در توموگرافی نوري پخشی. ]3[آیندهاي مرزي بدست میداده

اول مدل کردن انتشار نور در بافت و محاسبه خروجی از : باشدشود که داراي دو گام میمنجر می

هاي بدست آمده از مرز توسط الگوریتم ، و دوم  بازسازي تصاویر از طریق خروجی)مسئله پیشرو(مرز

 .درستی مدل شودن در داخل بافت بهبراي آنکه مسئله معکوس با دقت عمل کند باید انتقال فوتو. تکرار

  . باشدفلوچارتی را ارائه داده است که بیانگر مفهوم اساسی مسئله توموگرافی می 1شکل
 
 
 

 

شکل

فلو.1

چارت 

مسئله 

تومو

 گرافی

نوري  

پخش

  ].4[ي

  مسئله پیشرو-3

در بافت نیاز  براي استخراج مسئله پیشرو به مدلی براي انتقال فوتون

 :سازي انتقال فوتون در بافت وجود دارددو روش اساسی براي مدل. داریم

روش مونت کارلو روشی دقیق و . روش مونت کارلو و روش دیفیوژن

براي حل مسئله پیشرو از روش  ،بر استاز آنجا که فرآیند بازسازي تصویر خود بسیار زمانلذا بر است زمان

  .شوداستفاده میتر با دقت پایین دیفیوژن 

ــا فــرض - در مســئله پیشــرو، ب

ــراي  ــادیر مشــــخص بــ مقــ

پارامترهـــاي بافـــت و منـــابع 

ــوري،خروجی آشکارســازها   ن

 . شودمحاسبه می

تکـراري، مقـادیر    در الگوریتم-

انـدازه گیـري شـده واقعـی بــا     

نتایج محاسـبه شـده از مسـئله    

پیشرو مقایسـه شـده و توزیـع    

پارامترهاي فرض شده اصـالح  

  . گرددمی
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  معادله انتقال تابشی و تقریب دیفیوژن 3-1

  .است )Radiative Transfer Equation(انتقال تابشیبراي محاسبه انتشار نور در بافت معادله یک روش رایج 
�

�

��(�,�,��)

��
+ e�.∇I(r,t,e�)+ (μ� + μ�)I= μ� ∫ f(e�,e�

�)I(r,t,e�
�)

��
d�e�

� + q(r,t,e�)  

توصیف  ��و راستاي  �را در موقعیت � دیفرانسیلی است و تغییرات انرژي تابشی-انتگرالییک معادله این معادله 

�f(e�,eضریب پراکندگی،  �μضریب جذب،  �μسرعت نور در محیط،  C دیگر پارامترها عبارتند از. کندمی
�) 

ریبی از معادله ماکسول به طور کلی معادله انتقال تابشی تق .چشمه تابشی است q(r,t,e�) تابع فاز پراکندگی و

است که به صورت کامال موفق براي مدل کردن انتقال نور از میان بافت پراکننده، تالطم اتمسفر زمین و انتقال 

ي نقاط حجم سه بعدي از بافت، همان اما متاسفانه، براي حل خواص نوري در همه. ]2[شودنوترون استفاده می

به همین  .است، محاسبات معادله انتقال تابشی به شدت سنگین خواهد بود کاري که در توموگرافی نوري مورد نیاز

��همچون  هاسازيمنظور این معادله از طریق برخی ساده ≪ ��
  .  شودبه معادله دیفیوژن تبدیل می �

�

�

��(�,�)

��
− ∇.�(�)∇Φ (�,�)+ �� (�)Φ (�,�) = ��(�,�)         k(r) =

�

�[��(�)���
�(�)]

  

  . ]5[معرف یک چشمه ایزوتروپیک است q0ضریب انتشار است و kچگالی فوتونی است،  Φدر این معادله 

  حل معادله دیفیوژن به روش المان محدود 3-2

تقسیم  τ�،i=1,…,Lزیر ناحیه بدون همپوشانی Lبه  Ω ابتدا ناحیهبراي حل معادله دیفیوژن به روش المان محدود 

شده توسط یک براي معادله دیفیوژن با شرایط مرزي گفته  Φجواب  .باشدها میتعداد المان Lشود، که در آن می

شوداي و تابع پیوسته تقریب زده میاي خطی تکهچند جمله

 

Φ �(r,t) = �

�

���

حال مسئله به  .دهندباشند پوشش می Njهایی را که شامل گرها توابع پایه هستند که همه المانه �αدر رابطه فوق 

Φها پیدا کردن بردار مقادیر گره از معادله حل در هر نقطه دیگري با استفاده شود که از طریق آن راهمحدود می(�)�

پس از فرمول بندي سیستم معادالت، تقریب دیفیوژن با استفاده از روش گالرکین به فرم . آیدفوق بدست می

  :شودماتریسی زیر تبدیل می

[K(D)+ C(μ�)]Φ + M
�Φ
��

= Q + β  
. هاي محدودي را پوشش دهنداند که المانرابطه توابع شکل طوري ساخته شده به منظور کاهش تعداد جمالت این

ي راسی تعریف کنیم، و بنابراین گره Dv=Dاي با ترین حالت اینست که توابع را بصورت توابع خطی تکهساده

�����αخواهیم داشت که  = ��� ,�� = 1 → بعنوان یک تابع  (�)�αکند که تابع این رابطه کامال تعیین می. �

�اي در خطی تکه = بعبارتی توابع شکل با این ویژگی تنها . شودها صفر میخواهد بود و در سایر گره 1برابر  ��
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�هاي تحت این شرایط ماتریس. هاي رأسی باشدیکی از گره ��دهد که در آنها هایی را پوشش میالمان × �، 

K ،Cو ،M  6[رئوس یک المان باشند ��و  ��تنک هستند چراکه آنها تنها در شرایطی درایه غیر صفر دارند که[.  

  مسئله معکوس-4

بعنوان مسئله پیشرو  Fباشد، اگر هاي مرزي میشامل بازسازي خواص نوري از روي داده DOTمسئله معکوس در 

هاي مرزي مدل شده، از طریق نمونه برداري دهد، سپس دادهفرض شود، که چگالی فوتون در هر نقطه را بدست می

  : مسئله پیشرو مفروض است

Φ(μ) = S{F(
هاي مختلف متفاوت در سیستم  yهاي واقعییک رابطه غیر خطی برقرار است و داده �و  Fدر رابطه فوق، بین

آشکارساز -و محل منبع �با فرض اینکه توزیع . به منظور حل مسئله معکوس باید مسئله پیشرو خطی شود. ستنده

  . توان مسئله پیشرو را به فرم زیر نوشتبطور مطلوب تعیین شده باشند، سپس می

y = Φ(μ) → معکوس

شود چراکه طبیعت آن غیر قابل تعیین و غیرخطی اي حل میاین مسئله بوسیله یک مسئله معکوس خطی چند مرتبه

-بسیار نزدیک است و اینکه داده �μبه حدس اولیه  �از این رو مسئله توسط این فرض که خواص واقعی . باشدمی

حول حدس سري تیلور بسط بوسیله . واند خطی شودتنزدیک است، می �yهاي مدل شده هبه داد yهاي تجربی

  :آیدبدست می زیر رابطهاولیه 

y = Φ (μ�)+ Φ �(μ�)(μ − μ�)+
�

�
Φ ��(μ�)(μ − μ�)� + ⋯  

  شود،شود و معادله فوق بصورت زیر خطی میاز جمالت مراتب باالتر این بسط صرف نظر می

∆y ≈ J∆μ 

μ∆جاییکه  = (� − �∆و  (�� = (� − �yشوند، واقعی نامیده میداده-عدم تطابق مدل (�� = Φ ، و (��)

Jماتریس ژاکوبین یا حساسیت برابرست با  =
��(�)

��
اما براي دستیابی به حل مسئله معکوس نیاز است که مسئله  .

در . شودپیشرو تکرار شود و محاسبه ماتریس ژاکوبین در هر تکرار منجر به طبیعت غیر خطی بودن این مسئله می

واقعی از داده مسئله پیشرو استفاده شود،  کرار جهت کمینه کردن اختالف دادهیک الگوریتم تاینجا نیاز است که از 

  .]7[رایج براي حل مسئله معکوس است هايمارکوات از جمله روش-و کمینه سازي لونبرگ روش حداقل مربعات

  نتایج-5

بعدي از یک محیط دو  ،پخشیسیستم توموگرافی نوري  فیزیک بیانمقاله سعی شده است عالوه بر این در 

با ضریب جذب  mm25این نمونه یک دایره به شعاع . بررسی شود بافت در حضور و غیاب ناهمگنی

)mm/1(0.025  و ضریب پراکندگی)mm/1(2 پارامترهاي تعریف شده مربوط به بافت مغز د که باشمی

برابر مقدار حالت همگن به  دو در حالت ناهمگن یک تومور پراکننده و جذب کننده با ضرایبی. ]8[است

شود تصویرحاصل از خواص نوري بافت مشاهده می) ب.(2همانطور که در شکل. بافت اضافه شده است
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هاي جذب کننده حضور ناهمگنی .در غیاب تومور در تمام ناحیه مورد بررسی مطابق با ضرایب واقعی است

ي براي دوحالت متفاوت انجام شده است، بازساز. و پراکننده به خوبی در بازسازي مشخص شده است

هاي دیگر توسط روش و حالتی که در آن محل تومور بودهحالتی که در آن محل تومور نامشخص 

  .  است شدهمشخص  تصویربرداري

  
بازسازي تصاویر خواص نوري ) ب(شماتیک سیستم مورد بررسی و محل قرار گیري منابع و آشکارسازها، ) الف( .2شکل

  .غیاب تومور بافت در

  
بازسازي تومور جذب کننده براي ) ب(باشد، بازسازي تومور جذب کننده براي حالتی که محل تومور مشخص نمی) الف(. 3شکل

بازسازي ) د(باشد،بازسازي تومور پراکننده براي حالتی که محل تومور مشخص نمی) ج(حالتی که محل تومور مشخص است، 

  .ه محل تومور مشخص استتومور پراکننده براي حالتی ک

  نتیجه گیريبحث و -6

در . توموگرافی نوري پخشی یک روش تصویربرداري غیرتهاجمی براي تصویربرداري از خواص نوري بافت است

خواص  همچنین بازسازي تصاویر. ه استبحث شد و معادالت حاکم برآن این مقاله مختصرا اساس کار این سیستم

  . مورد بررسی قرار گرفته است NIRFASTناهمگن توسط نرم افزار براي دو محیط همگن و  نوري

  منابع و مراجع-7
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