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 چکیذه

دس ایي کاس تا اػتفادُ اص ؿثیِ ػاصی هًَت کاسلَ تِ اسصیاتی کوی اثشات ًاؿی اص پشاکٌذگی تاتؾ تش کیفیت  هقذهه:   

 حاصل اص هَاصی ػاص في تین پشداختِ ؿذُ اػت.  SPECTتصاٍیش 

اػتفادُ گشدیذ. تِ هٌظَس  MCNP4Cتشای هذل ػاصی ػیؼتن تصَیشتشداسی اص کذ هًَت کاسلَ  ها: هواد و روش   

( ٍ تاتغ تغییش LSFسػی هیضاى تاثیش پشاکٌذگی تاتؾ تش کیفیت تصَیش اص یک فاًتَم آب اػتفادُ ؿذ ٍ تاتغ خظ گؼتش)تش
 ( دس حضَس ٍ ػذم حضَس ایي هحیظ پشاکٌذُ ػاص اًذاصُ گیشی ٍ تا یکذیگش همایؼِ گشدیذ.MTFاًتمال)

ػاص  تاتغ خظ گؼتش دس حضَس ٍ ػذم حضَس هحیظ پشاکٌذُ FWHMتیـتشیي اختالف هیاى  های پصوهص:یافته    

دسصذ تِ دػت آهذ. تیـتشیي اختالف هشتَط تِ فشکاًغ هکاًی دس یک دّن  13تشاتش  FWTMتشای  دسصذ ٍ 4تشاتش 
 دسصذ تَد. 30تشاتش  MTFدسصذ ٍ دس ًِ دّن تیـیٌِ  2ػاص کوتش اص  دس حضَس ٍ ػذم حضَس هحیظ پشاکٌذُ MTFتیـیٌِ 

تَاى ًتیدِ گشفت کِ هحیظ پشاکٌذُ ػاص تیـتش ٍضَح تا تَخِ تِ ًتایح تِ دػت آهذُ هی  گیری:بحث و نتیجه     

دّذ ٍ تاثیش صیادی تش لذست تفکیک هکاًی تصَیش ًخَاّذ داؿت. تِ ػالٍُ اثشات ًاؿی اص  تصَیش سا تحت تاثیش لشاس هی
 پشاکٌذگی تاتؾ دس فضای فشکاًغ هکاًی هـَْدتش اػت.
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 هقذهه
تـخیص تْتش  ،تصَیشتشداسی پضؿکی تشیي ّذف دس هْن    

ی یک. تاؿذ هیٍ چگًَگی تَصیغ آى دس داخل تذى ًاٌّداسی 
- پضؿکی ّؼتِ تشای ایي هٌظَس تصَیشتشداسی ّای سٍؽ اص

کِ دس آى اص عشیك تضسیك یک  اػت (SPECT)ای
 ّن گیشی کاسِ تِ تیواس ٍ ت تاتؾ کٌٌذُ گاهاسادیَداسٍی 

ًاٌّداسی ٍ تَصیغ  ًحَُ تِ اسصیاتی یک دٍستیي گاها صهاى
تشّوکٌؾ  تشیي ػوذُ .ؿَد پشداختِ هی هیضاى فؼالیت آى

 یکی اص هْن کِ (1)تاؿذ تاتؾ تا تذى پشاکٌذگی کاهپتَى هی
ای تِ  افت کیفیت تصاٍیش پضؿکی ّؼتِ دس تشیي ػَاهل

ؾ هیضاى هـاسکت کاّ ّای سٍؽیکی اص  .سٍد ؿواس هی
هَاصی اػتفادُ اص  دس ؿکل گیشی تصَیش پشتَّای پشاکٌذُ

تِ ای  پضؿکی ّؼتِدس  هَاصی ػاصالثتِ اػتفادُ اص  اػت. ػاص
اػتفادُ ، اهشی اختٌاب ًاپزیش اػت، اها تصَیشهٌظَس داؿتي 

تِ عَس راتی همذاسی اص ایي پشتَّای پشاکٌذُ سا اص ایي اتضاس 
ّای هَسد اػتفادُ دس هَاصی ػاصاص  یکیًوایذ.  حزف هی

في تین اػت کِ دس ٍالغ  هَاصی ػاصای  پضؿکی ّؼتِ
حفشُ  هَاصی ػاصّوگشا ٍ یک  هَاصی ػاصتشکیثی اص یک 

ّای ّش  صهاى اص ٍیظگی تا تتَاى تِ عَس ّنتاؿذ  هی هَاصی
تا تَخِ تِ ایي کِ ایي  .(2)اػتفادُ کشد هَاصی ػاصدٍ ًَع 

ًوایی راتی اػت،  داسای خاصیت تضسگ هَاصی ػاصًَع 
هکاًی راتی دٍستیي دس لذست هیضاى هـاسکت لذست تفکیک 

 ًوایی گستفکیک هکاًی ػیؼتن تا هؼکَع ضشیة تض
تَاى اص ایي ًَع  . تِ ّویي دلیل هی(3)یاتذ کاّؾ هی
َاصی، تِ ــّای حفشُ ههَاصی ػاصّا تِ خای هَاصی ػاص

تفادُ ــاػَیشتشداسی اص هغض ــى هثال، تشای تصػٌَا
ّای هَاصی ػاصفادُ اص ــایي ػلت اصلی اػت تش تٌا .(4،5)کشد

َد لذست تفکیک ــتْث SPECTفي تین دس تصَیشتشداسی 
 کاسّای صیادی دس  هکاًی ٍ افضایؾ کیفیت تصَیش اػت.

 

ّای في تین دس هَاصی ػاصشد ــفادُ ٍ کاستــصهیٌِ اػت
اکثش  دس اها ،(6-12)اًدام ؿذُ اػتای  پضؿکی ّؼتِ

 ای تِ ًمؾ اؿاسُگًَِ  ایي صهیٌِ ّیچکاسّای اًدام ؿذُ دس 
اص تذى تیواس دس کیفیت  تاتؾ ٍ هیضاى هـاسکت پشاکٌذگی

ایي دس  .ًـذُ اػتایي ًَع هَاصی ػاص  اصل اصتصاٍیش ح
کِ یک اتضاس لذستوٌذ  هًَت کاسلَ سٍؽتا اػتفادُ اص  پظٍّؾ

- ّای پضؿکی ّؼتِ تنؼٍ لاتل اػتواد تشای هذل ػاصی ػی
 پضؿکی ّؼتِیک ػیؼتن  ، تِ ؿثیِ ػاصی(13)تاؿذ ای هی

پشداختِ ؿذُ  في تین هَاصی ػاصِ ّوشاُ ت SPECT ای
اثشات ًاؿی اص پشاکٌذگی تاتؾ تش کیفیت تصاٍیش  ٍ اػت

خظ  َاتغتا اػتفادُ اص تحاصل اص ایي ػیؼتن تصَیشتشداسی 
تِ صَست کوی هَسد اسصیاتی لشاس گشفتِ  گؼتش ٍ تغییش اًتمال

 .اػت

 ها روشهواد و 
تِ هٌظَس : SPECTؿثیِ ػاصی ػیؼتن تصَیش تشداسی    

اسصیاتی هیضاى هـاسکت پشتَّای پشاکٌذُ دس کیفیت تصَیش 
هشتَط تِ اػکٌش ّیثشیذ  SPECTاتتذا ػیؼتن 

Dicovery NM/CT 670 ػاخت ؿشکت General 

Electric (GE) (14) ّای ٌّذػی ٍ  تَػظ ٍیظگی
پیادُ ػاصی  MCNP4Cفیضیکی کذ هًَت کاسلَ 

اتتذا في تین  هَاصی ػاصتشای ؿثیِ ػاصی دلیك  .(15)گشدیذ
هؼادالت حاکن تش ًحَُ چشخؾ  ّای تحلیلی تَػظ سٍؽ

ًؼثت تِ حفشُ هشکضی هحاػثِ ٍ دس  هَاصی ػاصّای  حفشُ
 پاساهتشّا هیضاى صاٍیِ چشخؾ حفشُّش هشحلِ تا تؼَیض 

 هَاصی ػاصلاتل رکش اػت کِ  دػت آهذ.ِ ت هَاصی ػاصّای 
ّوگشا ٍ دس ساػتای  Xؿثیِ ػاصی ؿذُ دس ساػتای هحَس 

ؿثیِ  هَاصی ػاصهـخصات  تاؿذ. هَاصی هی حفشُ Yهحَس 
 آٍسدُ ؿذُ اػت. 1 ؿواسُ اصی ؿذُ دس خذٍلػ

 . هطخصات هنذسی هوازی ساز فن بین ضبیه سازی1جذول ضواره 

 
   
ؿثیِ ػاصی ؿذُ ًیض یک کشیؼتال  دٍستیي گاهای   

ایٌچ  375/0تا ضخاهت  (NaI(Tl))ػَػَصى یذٍس ػذین
- تَاًایی تشاتشد فَتَى MCNPکِ کذ  تَد. تا تَخِ تِ ایي

تَلیذ ؿذُ تَػظ فشآیٌذ ػَػَصًی دس داخل  ّای ًَسی

پیکؼل ّایی تا اتؼاد صَست ًذاسد، دٍستیي تِ  سا کشیؼتال
تمؼین تٌذی گشدیذ تا اثشات پْي ؿذگی ًَس هشئی هـخص 

کاًی راتی ــکیک هــذست تفــتال ٍ لــدس داخل کشیؼ
تا  َد.ــِ ؿــدس ًظش گشفت ثاتــهحاػًیض دس گاها دٍستیي 

 استفاع
 (mm)  

 ضخاهت دیَاسُ
(mm) 

 لغش حفشُ هشکضی
(mm) 

 عَل فاصلِ کاًًَی

(mm)  

 ًَع هَاصی ػاص ؿکل حفشُ هشکضی

 في تین ؿؾ ٍخْی 350 5/1 2/0 40
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ی اکثش ــرات اًیــیک هکــفکــکِ لذست ت تَخِ تِ ایي
، (16،17)لی هتش اػتــهی 4 حذٍد ّای گاها دس يــدٍستی

هیلی هتش دس ًظش گشفتِ  4×4ا تشاتش ــؼل ّــاتؼاد ایي پیک

ػاصی  هذل FanBeamی همغؼی اص هَاصی ػاص ًوا. ؿذ
ًـاى دادُ ؿذُ  1 ؿواسُ دس ؿکل ؿذُ تِ ّوشاُ دٍستیي گاها

 .اػت
 

 
 

 
 

تشای  :تش کیفیت تصَیش تاتؾ ًاؿی اص پشاکٌذگیاثشات    
کیفیت تصاٍیش اسصیاتی هیضاى هـاسکت پشتَّای پشاکٌذُ دس 

، اص یک فاًتَم آب تا اتؼاد في تین هَاصی ػاصحاصل اص 
ػیؼتن  LSF  ٍMTFاػتفادُ ٍ ػاًتی هتش  30×15×20

 ؿذ. هحاػثِ هختلف دٍ حالتدس تصَیشتشداسی 
اص عشیك اًذاصُ  تصَیشتشداسی ػیؼتندس حالت اٍل پاػخ     

ٍ  10،  8، 6، 4، 2دس فَاصل هحَسی  LSF  ٍMTFگیشی 
ٍ دس ػذم حضَس  هَاصی ػاصاص ػغح  ػاًتی هتشی 12

چـوِ خغی دس داخل . دس حالت دٍم هحاػثِ ؿذ )َّا(فاًتَم
تشای  تکشاس گشدیذ. فَقفاًتَم آب لشاس دادُ ؿذ ٍ هحاػثات 

 m یک چـوِ خغی LSFتخویي 
Tc

دس  تذٍى ضخاهت 99
لشاس  هَاصی ػاصٍ دس هماتل دٍستیي ّوشاُ تا  Yاهتذاد هحَس 

ّای ثثت ؿذُ دس پٌدشُ اًشطی هَسد  گشفت ٍ تؼذاد پالغ
دس دٍستیي گاها ّای سدیف هشکضی  ًظش تَػظ پیکؼل

اص  LSFهحاػثِ گشدیذ. ػپغ هٌحٌی  Xساػتای هحَس 
حؼة تاتؼی اص ّای ثثت ؿذُ تش  عشیك سػن تؼذاد پالغ
دػت آهذ. ِ ّای تحت هغالؼِ ت هختصات هشکض پیکؼل

تشاتش  LSFّای هشتَط تِ  پٌدشُ اًشطی دس توام اًذاصُ گیشی
 .(18)دس ًظش گشفتِ ؿذ keV  140ٍ هشکض آى دس دسصذ 20

 کِ ًـاى دٌّذُ پاػخ ػیؼتن MTFتشای تخویي 
 ؿواسُ اػت، اص هؼادلِدس حَصُ فشکاًغ هکاًی  تصَیشتشداسی

 اػتفادُ گشدیذ. 1
 

(1) 
دٌّذُ تثذیل  ًـاى FT{LSF(x)} کِ دس ایي هؼادلِ

تِ تشتیة ًـاى دٌّذُ   x  ٍfثاتت ًشهالیضاػیَى ٍ  cفَسیِ، 
تا همایؼِ  ػپغ .تاؿٌذ هختصات هکاًی ٍ فشکاًؼی هی

پاػخ ػیؼتن دس ایي دٍ حالت، هیضاى هـاسکت پشتَّای 
ایي کاس اص  پشاکٌذُ دس کیفیت تصَیش هَسد اسصیاتی لشاس گشفت.

 LSF هشتَط تِ FWHM  ٍFWTM گیشی عشیك اًذاصُ
ّا دس حضَس ٍ ػذم حضَس  ٍ همایؼِ همادیش آى دس ّش فاصلِ

تِ هٌظَس اسصیاتی  ػالٍُِ ت .ػاص اًدام گشفت حیظ پشاکٌذُه
 اثشات هشتَط تِ پشاکٌذگی تاتؾ دس حَصُ فشکاًغ هکاًی،

دس ّش  MTFفشکاًغ هکاًی دس یک دّن ٍ ًِ دّن تیـیٌِ 
دس حضَس ٍ ػذم حضَس هحیظ پشاکٌذُ ػاص فاصلِ ًیض 

- دس توام ؿثیِ ػاصی گشدیذ. ٍ تا یکذیگش همایؼِ هحاػثِ
سٍػی کِ ٌّذػِ ٍ سٍلت ّای اًدام ؿذُ اص سٍؽ تمؼین 

- ای کاّؾ خغا تَػظ کٌتشل خوؼیت هیّ یکی اص سٍؽ
ٍاتؼتِ تِ ًتایح  ، اػتفادُ گشدیذ تا خغای آهاسی(19)تاؿذ

 کاّؾ یاتذ. دسصذ 2تِ  ؿثیِ ػاصی

تـِ  : اًذاصُ گیشی پاػخ اًشطی دٍستیي گاهای یـذٍس ػـذین     
هٌظَس اعویٌاى اص صـحت ػولکـشد پٌدـشُ اًـشطی دس ًظـش      

اثشات لذست تفکیک اًشطی هحـذٍد   تَخِ تِتا گشفتِ ؿذُ ٍ 
 تصَیشتشداسی تحت  دٍستیي گاها تش سٍی پاػخ ػیؼتن

 

 ضبیه سازی ضذه به هوراه هوازی ساز فن بین SPECT. نوای هقطعی از سیستن تصویربرداری 1ضکل ضواره 
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ـوِ ــف اًشطی پشتَّای گاهای حاصل اص چــ، عیالؼِــهغ
m
Tc

ثیِ ػـاصی هًَـت کـاسلَ اًـذاصُ     ـــ فادُ اص ؿــتا اػت 99
ػولـی   دػت آهذُ تَػظ اًذاصُ گیـشی ِ شی ٍ تا ًتایح تــگی

mهمایؼِ ؿذ. تشای ایـي کـاس یـک چــوِ خغـی      
Tc

دس  99
ػاًتی هتشی اص ػغح خلَیی دٍستیي تذٍى هَاصی  10فاصلِ 

ػاص لشاس گشفت ٍ عیف اًشطی هتٌاظش هحاػثِ گشدیذ. لاتـل  
رکش اػت کِ تشای دس ًظـش گـشفتي اثـشات آهـاسی دس پْـي      

یِ ػـاصی،  ـــ گام ؿثـــ دس ٌّ ؿذگی پاػخ اًـشطی دٍستـیي  
ی تـا پاساهتشّـای   ـــ ي تش سٍی تَصیـغ گاٍػ ــدٍستیخ ــپاػ

 هـخص تٌظین گشدیذ.

 ی پصوهصها یافته

ــَیشتشداسی     ــتن تص ــشطی ػیؼ ــخ اً ــخ: پاػ ــیي  پاػ دٍست
تِ اًشطی پشتَّای گاهای حاصل اص چـوِ  NaI(Tl)گاهای
m
Tc

عـَس   ّواى ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 2 ؿواسُ دس ؿکل99
 آهـاسی هشتـَط   ؿَد، اثشات ظِ هیــکِ دس ایي ؿکل هالح

 ؿـذُ تـِ اصای فشآیٌـذّای    ذاس ًَس هشئی تَلیـذ ــتغییش هم تِ
تِ خَتی دس ایي عیف لحاػ ؿـذُ اػـت   ػَػَصًی هختلف 

گاٍػی تاتغ پاػـخ   سفتاسوال ــٍاػغِ اػِ دِ تــکِ ایي ًتی
دس ؿثیِ ػاصی اًدام ؿذُ  ؾــشطی تاتـتِ اً ي گاهاــدٍستی
 اػت.

 
 انذازه و کارلو هونت سازی ضبیه از استفاده با mTc99 چطوه گاهای پرتوهای بهNaI(Tl )گاهای دوربین از حاصل انرشی پاسخ. 2 ضواره ضکل

 عولی. گیری

 
 
 

َتی ــیاس خـــك تؼـَافــت کِ دّذ ـاى هیــایح ًــًت    
 اًشطی ٍالؼی ؿثیِ ػاصی ٍ عیف حاصل اص عیفهیاى 

 یت ــي ٍالؼــکِ ای ي گاها ٍخَد داسد،ــهشتَط تِ ایي دٍستی
ٍ صحت  تاتؾ اًشطی تِصحیح ػیؼتن  پاػختضویي کٌٌذُ 

اختالف  .دشُ اًشطی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػتـٌلکشد پـػو
 هیاى ًتایح حاصل اص ؿثیِ ػاصی هًَت کاسلَ ٍ اًذاصُ گیشی 

ل ــیف تِ دلیــشطی عــن اًــؾ کــولی دس تخــػ
ّای لشائت ػیگٌال  هاطٍلیکی ٍاتؼتِ تِ ًًٍَیضّای الکتش

لحاػ اػت کِ دس فشآیٌذ ؿثیِ ػاصی  آؿکاسػاص اص حاصل
: ؿذُ ػتثاسػٌدی هذل هًَت کاسلَ ؿثیِ ػاصیا  ًـذُ اػت.

تِ هٌظَس اػتثاسػٌدی ؿثیِ ػاصی اًدام ؿذُ، تاصدُ ػیؼتن 
ػاًتی هتشی اص ػغح  15ٍ  10، 4دس فَاصل هحَسی صفش، 

 (20)هَیشتا ًتایح اسائِ ؿذُ تَػظ ٍ  ؿذ هحاػثِ هَاصی ػاص
 3ؿواسُ  ًتایح حاصل اص ایي همایؼِ دس ؿکل همایؼِ گشدیذ.

 ّش دس تاصدُ تشای آهذُ دػت تِ اػذاد ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
 اختالف تیـتشیي. اًذ ؿذُ ٌّداس تِ همذاس تیـتشیي تِ حالت
 ایي تش تٌا. اػت دسصذ 6 تشاتش آهذُ دػت تِ ًتایح هیاى

 دػت تِ ًتایح ٍ کاس ایي اص حاصل ًتایح هیاى خَتی تَافك
 ػاصی ؿثیِ صحت اهش ایي کِ داسد ٍخَد هَیش تَػظ آهذُ

 .دّذ هی لشاس تاییذ هَسد سا ؿذُ اًدام
 ًتایح: تصَیش کیفیت تش تاتؾ پشاکٌذگی اص ًاؿی اثشات

 ٍ غیاب دس ػیؼتن LSF ٍ MTF گیشی اًذاصُ اص حاصل
 4  ؿواسُ ّای ؿکل دس تشتیة تِ ػاص پشاکٌذُ هحیظ حضَس

 .اػت ؿذُ دادُ ًـاى 5 ٍ
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 (.21)هویر کار از حاصل نتایج با ساز هوازی سطح از هختلف هحوری فواصل در سازی ضبیه از حاصل نسبی بازده هقایسه. 3 ضواره ضکل   

 

 
 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(هوا)ساز پراکنذه هحیط حضور عذم در ساز هوازی سطح از هختلف هحوری فواصل ازای به تصویربرداری سیستن MTF و LSF. 4 ضواره ضکل
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 .(آب)ساز پراکنذه هحیط حضور در ساز هوازی سطح از هختلف هحوری فواصل ازای به تصویربرداری سیستن MTF و  LSF. 5 ضواره ضکل

 
 

   

 سٍی ذُ ػاص تشــظ پشاکٌــاسصیاتی هیضاى تاثیش هحی تشای    
 FWHM  ٍFWTM، دس هختصات هکاًی کیفیت تصَیش

ظ ــذم حضَس هحیــغ خظ گؼتش دس حضَس ٍ ػــَاتــت
دسٍى  ػولظ ــتَػ تلفــل هخــَاصــدس ف پشاکٌذُ ػاص

 ,Nu-1اًذاسد ــظ اػتــذُ تَػــذ تَصیِ ؿــیاتی کِ فشآیٌ

2007 NEMA تا یکذیگش  ، اػتخشاج ٍ(21)تاؿذ هی
 6 ؿواسُ ؿکل . ًتایح حاصل اص ایي همایؼِ دسًذهمایؼِ ؿذ

ِ ؿایاى رکش اػت کِ توام ًتایح ت .ًـاى دادُ ؿذُ اػت
في تین اصالح  هَاصی ػاصًوایی  دػت آهذُ تشای اثش تضسگ

 ؿذًذ.
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 هحیط حضور عذم و حضور در ساز هوازی سطح از هختلف هحوری فواصل در گستر خط تابع FWTM و  FWHM هقایسه. 6 ضواره ضکل

 ساز. پراکنذه

 
 
 

  

دػت آهذُ پیذاػت کِ هیضاى تاثیشگزاسی ِ اص ًتایح ت   
 اص تیـتش تاتغ پاػخ ػیؼتن FWTMپشاکٌذگی تش سٍی 

FWHM تِ هٌظَس اسصیاتی اثشات هشتَط تِ  تاؿذ. هی
 پشاکٌذگی تاتؾ دس حَصُ فشکاًغ هکاًی، فشکاًغ هکاًی دس 

 

تن دس ــیؼــػ MTFیٌِ ـــــن تیــن ٍ ًِ دّــیک دّ
حیظ ــضَس هــذم حــَس ٍ ػـــضــلِ دس حــاصــش فــّ

ِ ــایؼــکذیگش همــپشاکٌذُ ػاص هحاػثِ ٍ تا ی
 (.7واسُ ــکل ؿــذ)ؿــشدیــگ
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 و حضور سازدر هوازی سطح از هختلف هحوری فواصل در MTF بیطینه دهن نه و دهن یک در سیستن هکانی فرکانس هقایسه. 7 ضواره ضکل

 ساز. پراکنذه هحیط حضور عذم

 
 
 

 

ؿَد کِ تاثیش پشاکٌذگی تش  دس ایي حالت ًیض هالحظِ هی
اص تیـتش  تِ هشاتة MTFفشکاًغ هکاًی دس ًِ دّن تیـیٌِ 

 اػت. MTFیک دّن تیـیٌِ 

 و نتیجه گیری بحث

 SPECTای  پضؿکی ّؼتِیک ػیؼتن  پظٍّؾدس ایي    
تِ عَس کاهل ؿثیِ ػاصی گشدیذ  في تین هَاصی ػاصتِ ّوشاُ 

حاصل اص  پشاکٌذگی تاتؾ تش کیفیت تصاٍیش ات ًاؿی اصٍ اثش
َست کوی هَسد اسصیاتی لشاس تِ ص تصَیشتشداسی ایي ػیؼتن

 گشفت.
تاتغ پاػخ  FWHM  ٍFWTMتِ عَس کلی تا همایؼِ     

دس حضَس ٍ ػذم حضَس  SPECTتصَیشتشداسی  ػیؼتن

تَاى تِ ایي ًتیدِ  (، هی6 ؿواسُ هحیظ پشاکٌذُ ػاص)ؿکل
ٍ دس  FWTMسػیذ کِ پشاکٌذگی تاتؾ اص تذى تیواس تیـتش 

ٍ تاثیش  ًتیدِ ٍضَح تصَیش سا تحت تاثیش لشاس خَاّذ داد
کِ هؼیاسی اص لذست  تاتغ پاػخ ػیؼتن FWHMچٌذاًی تش 

تیـتشیي اختالف  ًخَاّذ داؿت. تاؿذ، تفکیک هکاًی هی
تاتغ خظ گؼتش دس حضَس ٍ ػذم حضَس  FWHMهیاى 

دػت آهذ، دس حالی کِ ِ ت دسصذ 4ػاص تشاتش  هحیظ پشاکٌذُ
 هیضاى تاثیش تَد. دسصذ 13تشاتش  FWTMایي اختالف تشای 

تاتغ پاػخ ػیؼتن دس  اسصیاتیتَاى اص عشیك  هی پشاکٌذگی سا
 همذاس تیـیٌِ ّن ٍ ًِ دّندس یک د فضای فشکاًغ هکاًی،

MTF تا تَخِ تِ .هَسد اسصیاتی لشاس داد( ًیض 7 ؿواسُ )ؿکل 
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تَاى گفت  ًیض هی 7 ؿواسُ ؿکل ًتایح ًـاى دادُ ؿذُ دس
سا  MTFپشاکٌذگی تیـتش فشکاًغ هکاًی دس ًِ دّن تیـیٌِ 

ٍ تاثیش لاتل تَخْی تش فشکاًغ  تحت تاثیش لشاس خَّذ داد
تیـتشیي  .ًخَاّذ داؿت MTFتیـیٌِ یک دّن هکاًی دس 

اختالف هشتَط تِ فشکاًغ هکاًی دس یک دّن تیـیٌِ 
MTF ُ2ػاص کوتش اص  دس حضَس ٍ ػذم حضَس هحیظ پشاکٌذ 
دػت آهذ، دس حالی کِ ایي اختالف تشای فشکاًغ ِ ت دسصذ

تا تَخِ  .تَد دسصذ 30تشاتش  MTFهکاًی دس ًِ دّن تیـیٌِ 
تَاى گفت کِ اثشات هشتَط تِ  دػت آهذُ هیِ تِ همادیش ت
 کاًیــغ هــ، دس فضای فشکاًت تصَیشــتش کیفیپشاکٌذگی 

     .هـَْدتش اػت
هکاًی ًـاى داد کِ  هذُ دس حَصُ فشکاًغدػت آِ ًتایح ت   

دس کاّؾ فشکاًغ هکاًی دس  پشاکٌذگی ًمؾ لاتل تَخْی
کِ هؼیاسی اص لذست تفکیک هکاًی  MTFیک دّن تیـیٌِ 

لذست تفکیک کِ ایي . تا تَخِ تًِخَاّذ داؿت، (22)اػت

 تصَیشتشداسی ّای ػولکشدی ػیؼتن هکاًی یکی اص ٍیظگی 
ای ًیض هٌغمی تِ  ِـي ًتیدــیت آٍسدى چٌــدػِ اػت، ت
 .سػذ ًظش هی

دػت آهذُ دس حَصُ فشکاًغ ِ اختالف لاتل تَخِ ًتایح ت    
تَاى تِ  هی MTF هکاًی تِ ایي هؼٌاػت کِ تا اػتفادُ اص

تش کیفیت  تاتؾ پشاکٌذگیًاؿی اص عَس هَثشتشی اثشات 
 ایي هغالؼِ ًتایح حاصل اصسا هَسد تشسػی لشاس داد.  تصَیش

 MTFًـاى داد کِ فشکاًغ هکاًی دس ًِ دّن تیـیٌِ 
شاکٌذگی دس حَصُ فشکاًغ خَتی تشای اسصیاتی اثشات پ پاساهتش

تِ ػٌَاى یک  تَاًذ دس هغالؼات کوی ٍ هی تاؿذهکاًی هی
 هؼیاس هذًظش لشاس گیشد.

 سپاسگساری
اص تواهی اػاتیذ، پظٍّـگشاى ٍ ّوکاساى هحتشم دس    

، کِ دس تِ ًتیدِ سػیذى ایي تحمیك ؿْیذ تْـتیداًـگاُ 
 تالؽ فشاٍاى کشدًذ، تـکش ٍ ػپاػگضاسی هی ؿَد.
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Abstract 

Introduction: In this study, the effects of 

radiation scattering on quality of SPECT 

images acquired by Fan beam collimator 

have been quantitatively evaluated using 

Monte Carlo simulation.  

 

Materials & Methods: MCNP4C Monte 

Carlo code was used to simulate the imaging 

system. In order to evaluate the effects of 

radiation scattering on image quality, a 

water phantom was used. Line Spread 

Function (LSF) and Modulated Transfer 

Function (MTF) in presence and absence of 

this scattering Media were measured and 

compared with each other. 

 

Findings: The maximum difference between 

FWHM of LSF in presence and absence of 

scattering media was equal to 4%, while this  

 

difference for FWTM was13%. The  

maximum difference between spatial freq-

uency at one-tenth of MTF’s maximum in 

presence and absence of scattering media 

was less than 2%, while this difference for 

spatial frequency at nine-tenth of MTF’s 

maximum was equal to 30%.  

 
Discussion & Conclusion: Regarding to the 

obtained results, it can be concluded that the 

radiation scattering considerably affects the 

image clarification, but its impact on image 

spatial resolution is negligible. In addition, 

the effects of radiation scattering are more 

evident in spatial frequency space. 
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