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چکیده

مقدمه: سیس��تم های تصویربرداری دوبعدی و س��ه بعدی نقش ویژه ای در زمینه های مختلف از جمله کاربردهای 

پزش��کی دارند. برای ارزیابی نتایج پرتو درمانی، ژل دوزیمتر تنها دوزیمتر سه بعدی صحیح است که می تواند توزیع دوز 

جذبی در یک آرایش سه بعدی کامل را اندازه گیری کند. در بخش اول این مطالعه، یک سیستم برش نگاری کامپیوتری 

نوری)OCT( طراحی و ساخته شد. کاربرد این سیستم برای خوانش نمونه های ژل دوزیمتر می باشد و خوانش ژل برای 

حصول اطالعات توزیع دوز ثبت ش��ده )به صورت س��ه بعدی( در س��اختار ژل دوزیمتر انجام می گیرد. تصاویر بازسازی 

ش��ده از داده های اولیه دارای کیفیت پایینی می باش��د و استخراج اطالعات از آن مشکل است. بنابراین ارتقای کیفیت 

تصاویر)Image Enhancement( و اعمال الگوریتم کاهش نویز بر روی تصاویر بدس��ت آمده از این سیس��تم، ضروری 

اس��ت. ه��دف از انجام این مطالعه، ارتقای ویژگی ها و خصوصیات تصاوی��ر OCT برای آنالیز صحیح و دقیق توزیع دوز 

جذبی می باشد.

 MATLAB (The مـواد و روشهـا: در این مطالعه پردازش تصویر و کاهش نویز تصاویر با اس��تفاده از نرم اف��زار

MathWorksTM( انجام گرفت. برای پردازش و کاهش نویز تصاویر، الگوریتم های الزم در محیط این نرم افزار نوش��ته 

 Translational(شد. در این روش، ابتدا فیلترهای نرم کننده برای کاهش نویز داده های مربوط به پراجکشن  های انتقالی

projections( اعمال گردید و سپس فیلترهای کاهش دهنده ی نویز برای تصاویر بازسازی شده، استفاده گردید.

نتایج: برای انجام این مطالعه، داده های حاصل از اسکن ) توسط سیستم OCT( نمونه های متفاوت استفاده شد. 

نتایج بدست آمده نشان داد که با استفاده از الگوریتم استفاده شده برای ارتقاء قابلیت مشاهده ی جزئیات )بدون ایجاد 

اختالل اضافی (، قدرت تفکیک دوز 0/25±2 درصد و قدرت تفکیک مکانی mm 1 در تصاویر نمونه های اسکن شده قابل 

دستیابی است. از ارزیابی نتایج و در مقایسه با تصاویر بازسازی شده ی اولیه )بدون بهبود تصویر و کاهش نویز( می توان 

به این امر اش��اره کرد که با اس��تفاده از روش های  پردازش تصویر، کیفیت تصویر و اطالعات توزیع دوز بهتر و دقیق تری 

قابل حصول است. 

بحثونتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان داد که با استفاده از روش پردازش و بهبود تصاویر، کیفیت تصویر بهتر و 

نتایج بسیار درست  تری قابل دستیابی است. برای حصول بهترین الگوریتم بهبود تصویر، مطالعات بیشتر توصیه می گردد. 

روش پیشنهادی دارای صحت باالیی می باشد و می تواند در ارزیابی های کیفی و کمی به کار گرفته شود.

پردازش تصویر، بهبود تصویر، تصویربرداری دوبعدی، برش نگاری کامپیوتری نوری، OCTکلمات کلیدی
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