طراحی و ساخت سیستم آشکارساز نوری حساس به مکان با استفاده از آرایه فوتودیودی با قابلیت
کنترل از راه دور
آرام ،رادنیا*؛ امیرحسین ،فقهی؛ حمید ،جعفری
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده مهندسی هستهای ،گروه کاربرد پرتوها

چکیده:
تصویر برداری نوری یکی از روشهای تشخیصی در پزشکی و صنعت میباشد که از آشکارساز دیجیتال آن میتوان
برای تصویر برداری ایکس ،گاما و نوترون نیز بهره برد .در این کار با بکارگیری یک آرایه از فوتودیودهای مسطح با
ویژگیهای منحصر به فرد و ساخت یک برد کنترلی به منظور جمعآوری دادهها و ارسال آن به کامپیوتر ،سیستم
تصویربرداری نوری  5×5 cm2طراحی و ساخته شد .درستی کارکرد این سیستم با استفاده از یک منبع نور مرئی و چند
نمونه آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته و نمونهای از کاربرد این سیستم در ضخامت سنجی اجسام شفاف در مقابل نور
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .همچنین این سیستم قابلیت کنترل از راه دور را نیز دارد.
کلید واژه -فوتودیود ،بازسازی تصویر ،برد کنترلی ،سیستم تصویر برداری نوری

مقدمه:
تصویربرداری پرتویی از کارآمدترین روشهای تشخیصی در پزشکی و آزمونهای غیرمخرب در کاربردهای
صنعتی میباشد [ .]1،2یک سیستم تصویر برداری دیجیتال پرتویی شامل دو جزء اصلی صفحه آشکارساز
حساس به پرتو و برد کنترلی مورد نیاز میباشد .آشکارساز الزم برای تصویر برداری باید حساس به مکان باشد
و این ویژگی با ایجاد آرایهای از سنسورهای حساس به پرتو مورد نظر در هر مکان حاصل میشود [ .]3،4در
مواردی میتواند از یک سوسوزن حساس به پرتو برای تولید نور به همراه یک سنسور حساس به نور برای
تولید یک پالس الکتریکی استفاده کرد.
یکی از پرکاربردترین و مدرنترین سنسورهای حساس به نور ،فوتودیود میباشد که فوتودیودها قطعات
الکترونیکی از جنس نیمه رسانا هستند که میتوانند در برخی کاربردها به عنوان جانشینی برای  PMTبرای
تبدیل نور حاصل از سوسوزن ی به جریان خروجی مورد استفاده قرار بگیرند .این آشکارسازها دارای مزایای
متعددی نسبت به  PMTاز جمله باالتر بودن بازده کوانتومی ،قدرتتفکیک انرژی باالتر ،توان مصرفی کمتر و
اندازهی بسیار کوچکش میباشند .همچنین فوتودیودها مانند  PMTحساس به میدان مغناطیسی نیستند و در
محیطهایی که میدان مغناطیسی حضور دارد کاربردی تر خواهند بود .همچنین فوتودیودها دارای پاسخ زمانی
کوتاهتری هستند و میتوان از آنها برای کاربردهای زمانگیری و بهبود همزمان سازی استفاده کرد[.]5
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میتوان از کنار هم قراردادن فوتودیودها به صورت یک آرایه ،یک صفحه آشکارسازی حساس به مکان بوجود
آورد و از آن برای تولید تصویر استفاده کرد ،برای طراحی سیستم در آشکارساز فوتودیودی نور تابش شده
موجب ایجاد تپ ولتاژ متناسب با انرژی پرتو میشود و با جمعآوری این تپهای ولتاژ با تبدیل آنالوگ به
دیجیتال ،برای بازسازی تصویر و ترسیم رادیوگرافیکی به یک پردازشگر فرستاده میشود [.]7،6
در این کار از سنسورهای فوتودیودی برای ساخت صفحه آشکارساز حساس به مکان استفاده شده است .در
شکل  1نمایی از یک سیستم تصویربرداری نوری دیجیتال نشان داده شدهاست که در صفحه آشکارساز آن از
یک آرایه فوتودیودی استفاده شدهاست .برد کنترلی آن نیز شامل درایور ،تقویتکنندهها ،مبدل آنالوگ به
دیجیتال ،فیلتر فرکانسی برای حذف نویز ،کنترل از راه دور برای کار با پرتوهای پرخطر و میکروکنترلر برای
آدرسدهی ،فعالسازی به موقع فوتودیودها و ارسال دادهها به کامپیوتر میباشد.

شکل  -1نمایی از بلوک دیاگرام سیستم تصویربردای نوری دیجیتال با آرایه فوتودیودی

روش کار:
همان طور که اشاره شد آرایه فوتودیودی طراحی شده دارای ابعادی برابر با  52×52 mm2میباشد .این آرایه
شامل 122عدد فوتودیود است که مربوط به شرکت هاماماتسو 1میباشد [ .]8همانطور که در شکل  2نشان
داده شدهاست ،این فوتودیود دارای بازه گستردهی حساسیت طول موجی (از  222تا  1222نانومتر) و یکنواختی
حساسیت در تمامی سطح آن میباشد .یکی دیگر از مزیت های مهم این فوتودیود داشتن حداقل فضای مرده
در سطح حساس خود است که باعث قرارگرفتن آنها بصورت آرایهای در کنار یکدیگر میباشد.
درایور مربوط به این فوتودیودها شامل  16کانال میباشد یعنی در هر لحظه تنها  16فوتودیود شامل  16کانال
را بطور همزمان تغذیه میکند .بدین خاطر از مالتیپلکسر برای تعویض ولتاژ معکوس مورد نیاز از درایور به
تمامی آرایهی فوتودیودی استفاده کردیم .مالتیپلکسرهای آنالوگ انتخابی باید دارای کمترین مقاومت داخلی،
بیشترین سرعت سوییچزنی و حداقل دارای  12کانال ورودی باشد .مالتیپلکسر استفاده شده دارای مقاومت
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داخلی  82اهم و سوییچزنی سریع ( )ton-off < 162nsو  16کانال ورودی میباشد .آدرسدهی برای این
مالتیپلکسرها بطور موازی انجام میگیرد.

شکل  :2نمایی از فوتودیود استفاده شده در شبکه فوتودیودی )a .تابع پاسخ این نوع فوتودیود )b .چیدمان
آرایهای از این فوتودیودها [.]8
خروجی مالتیپلکسرها توسط یک کابل تخت به کانکتور ورودی درایور وارد میشود .بدین صورت در هر
لحظه 12 ،فوتودیودی که در خروجی مالتیپلکسرها قرار میگیرند ،درایو شده و سیگنال آنها تقویت و شکل-
دهی میشود و نهایتا بصورت سری یعنی  12سیگنال پشت سر هم تبدیل میشود .خروجی کابل تختی برای
اعمال فیلترینگ نویز و تبدیل آنالوگ به دیجیتال به برد جداگانهای انتقال مییابد .این برد شامل فیلتر فرکانسی،
مبدل آنالوگ به دیجیتال ،با یک میکروکنترلر و خروجی پورت سریال برای انتقال دادههای دیجیتال شده به یک
کامپیوتر میباشد .نمایی از این بردهای طراحی و ساخته شده در شکل  3نشان داده شدهاست.

شکل  )a :3برد حسگر شامل شبکه فوتودیودی و مالتیپلکسرها )b .درایور )c .برد کنترلر برای فیلترفرکانسی،
مبدل  ،A/Dمیکروکنترلر و پورت سریال خروجی )d .کنترل از راه دور.
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خروجی درایور پس از ورود به برد ،ابتدا توسط فیلتر فرکانسی پایینگذر فیلتر میشود .برای حذف نویز باید
فرکانسهای باالی 2برابر فرکانس نمونهبرداری حذف شوند .سپس سیگنال وارد مبدل  A/Dپرسرعت متناسب
با رنج فرکانسی شده و بعد خروجیهای دیجیتال به ورودیهای میکروکنترلر وارد میشوند .میکروکنترلر
استفاده شده از نوع  )ATMEGA32( AVRبا کریستال خارجی  16مگاهرتز میباشد که عالوه بر گرفتن
خروجیهای دیجیتال شدهی مبدل  A/Dو انجام پردازش ابتدایی بر روی دادهها برای فرستادن آنها به کامپیوتر،
عمل آدرسدهی به مالتیپلکسرها را نیز انجام میدهد .نرمافزاری که در اینجا برای پردازش دادهها در کامپیوتر
مورد استفاده قرار دادیم ،نرم افزار محاسباتی و پرقدرت  Matlabاست.

نتایج:
برای بررسی درستی کارکرد این سیستم تصویربرداری ساخته شده از یک منبع نور مرئی و چندین جسم نمونه
با اشکال مختلف استفاده شده است .ابتدا میبایست در نبود نور جریان تاریکی پیکسلها را بدست آورده،
سپس در تصویر برداریهای بعدی این مقادیر را از مقادیر متناظر پیکسلها کم کنیم و سپس ماتریس تصویر
را تشکیل ده یم .برای چشمه نور با شدت یکنواخت در تمام سطح شبکه فوتودیودی از یک ویدیو پروژکتور
استفاده شدهاست .در شکل شماره  4نمایی از سیستم طراحی شده ،تصویر حاصل از جریان تاریکی و منبع نور
را مشاهده میکنید.

شکل  )a :4تصویر حاصل از جریان تاریکی پیکسلها )b .تصویر حاصل از منبع نور پس از کم کردن جریان
تاریکی از آن )c .سیستم نهایی تصویر برداری نوری
چندین نمونهی آزمایشی مختلف با انحناهای متفاوت به همراه تصویر در شکل  5آورده شدهاست .با توجه به
قدرت تفکیک سیستم ،اشکال با انحناها و شکستگیهای متفاوت قابل تشخیص میباشند ،نمونههای با ضخامت
و ابعاد بزرگتر بهتر قابل تشخیص بوده و نقاط باریک در تصویر محو میشوند.
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شکل  )a :5نمونه آزمایشی )b ،تصاویر گرفته شده از نمونههای مختلف
از این سیستم می توان برای تعین ضخامت اجسام شفاف در برابر نور نیز استفاده کرد .برای ضخامت سنجی
ابتدا باید با قرار دادن نمونه با ضخامتهای مشخص ،منحنی تغییرات تابش به ازای تغییرات ضخامت جسم
آن را بدست آورد (شدت تابش با عدد سطح خاکستری جسم متناسب است) این کار برای کالیبراسیون سیستم
است تا سپس با قرار دادن ضخامت مجهول در مقابل سیستم تصویر برداری ،از میزان سطح خاکستری آن و
انطباق آن با نمودار ضخامت آن را درونیابی کرد .شکل  6منحنی شدت نرمالیزه شده به رنج قابل تشخیص
سیستم است برای یک نمونه شفاف بدست آمده است.

شکل  :6منحنی تغییرات شدت نور دریافتی با تغییرات ضخامت بر حسب  )t=27174mm( tبرای آشکارساز
فوتودیود طراحی شده و دستگاه دانسیتومتری X-RITE

ضریب تضعیف خطی بدست آمده از این منحنی  1/66 mm-1میباشد که برای اعتبار سنجی مقدار آن را با
مقدار بدست آمده توسط دستگاه دانسیتومتری  )1/76 mm-1( X-RITEمقایسه کردیم ،همانطور که مشاهده
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 این اختالف اندک میتواند ناشی از منابع نوری مختلف و نویزهای متفاوت، دارند%5/6 میکنید اختالف نسبی
.دو سیستم باشد

:بحث و نتیجهگیری
در این کار یک سیستم تصویر برداری نوری دیجیتال با استفاده از آشکارساز شبکه فوتودیودی طراحی و ساخته
 در یک آرایهی5×5 mm  در این سیستم برای آشکارسازی حساس به مکان نور از فوتودیودهایی به ابعاد.شد
 درستی کارکرد. طراحی و ساخته شدند، استفاده شدهاست و تمامی مدارها و بردهای الکترونیکی الزم12×12
 با استفاده از یک منبع نور مرئی و چندین نمونه آزمایشی مورد بررسی5 mm این سیستم با قدرت تفکیک
 با توجه به اینکه قدرت تفکیک فضایی برای این سیستم در حد اندازه هر پیکسل از صفحهی.قرار گرفت
 انتظار آن میرفت که تنها ابعاد کلی از این نمونهها قابل مشاهده باشد، میباشد5 mm  یعنی در حد،آشکارساز
و برای افزایش قدرت تفکیک یا باید از نظر سخت افزاری شبکهی آشکارسازی با قدرت تفکیک باالتر و
 برخی جزئیات را از این تصاویر درونیابی کرده و،پیکسل بندی ریزتری ساخت و یا به روش پردازش تصویر
 همچنین درستی عملکرد آن برای ضخامت سنجی مورد.با هزینه بسیار کمتر قدرت تفکیک را افزایش داد
 از این سیستم، می توان با اضافه کردن یک صفحه سوسوزن به آرایه حساس فوتودیودی.بررسی قرار گرفت
.برای تصویربرداری با استفاده از پرتوهای ایکس و گاما و یا نوترون ها نیز استفاده کرد
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