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 1دانشگاه علوم پزشکی آبادان ،آبادان ،ایران

چکیده
اولتراسوند به دلیل ارزان ،ایمن ،غیرتهاجمی ،فشرده و قابل حمل بودن و اینکه تقریباً در هر بافت بدن میتواند به صورت
بالدرنگ تصویربرداری کند یک روش تصویربرداری جذاب و محبوب است و به همین دالیل ،به طور گستردهای مورد استفاده
قرار میگیرد و حتی در زمینههایی مانند تصویربرداری با عمل جراحی محبوبیت بیشتری پیدا میکند .اولتراسوند متداول یک
حالت 2بعدی است و اولتراسوند 3بعدی یک فناوری نسبتا جدید است که مزایای زیادی نسبت به تصویربرداری 2بعدی داشته
و امکان تجسم مستقیم آناتومی 3بعدی را فراهم میکند .کالیبراسیون صحیح یا اندازهگیری موقعیت صفحه اسکن با توجه به
سنسور موقعیت ،برای اولتراسوند 3بعدی ضروری است .با اسکن جسمی که به عنوان فانتوم با مشخصات هندسی مشخصی
شناخته میشود ،کالیبراسیون دقیقتری بدست میآید .ایده این است که از فانتوم تصویر گرفته و ویژگیهای آن را در تصاویر
اولتراسوند شناسایی کرد .در این مطالعه انواع فانتومهای رایج کالیبراسیون معرفی و بررسی شده و کارایی آنها مورد مقایسه
قرار میگیرد .فانتومهای مختلف با معیارهای سادهترین کاربری ،سریعترین پاسخ و دارای صحیحترین نتیجه معرفی میشوند.
شرایط فانتوم برتر مورد ارزیابی قرار گرفته و با مقایسه معیارهای مختلف  4دسته اصلی از فانتومها ،از قبیل فاکتورهای صحت،
دقت ،سرعت و قابلیت اطمینان ،فانتومهای برتر معرفی میشوند.
واژههای کلیدی :اولتراسوند ،کالیبراسیون ،تصویربرداری پزشکی ،فانتوم ،فانتومهای تصویربرداری ،فانتوم کالیبراسیون
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 .1مقدمه
 .1-1فانتوم(شبح)
در علوم فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی به دستگاه یا الگوی آزمایشی که بدن انسان یا قسمتی از بدن انسان را
شبیهسازی میکند فانتوم(شبح) گفته میشود و ساختارهایی مصنوعی هستند که برای شبیهسازی خصوصیات بدن انسان در
مواردی از جمله روشنایی و پراکندگی نور ،هدایت الکتریکی و دریافت موج صدا طراحی شدهاند .از فانتومها به جای اعمال
تجربی یا به عنوان مکمل افراد انسانی برای حفظ ثبات ،تأیید قابلیت اطمینان فناوریها یا کاهش هزینههای تجربی استفاده
شده است .در جامعه تحقیقات پزشکی از فانتومهای تصویربرداری پزشکی استفاده میشود تا اطمینان حاصل شود که
سیستمها و روشهای تصویربرداری از بدن انسان به درستی کار میکنند و به طور عمده دو نوع اصلی فانتوم انسان شناسی و
فانتوم کالیبراسیون وجود دارد.
 .2-1کالیبراسیون
کالیبراسیون به زبان ساده ،اندازهگیری صحت وسایل اندازهگیری در مطابقت با مراجع تایید شده میباشد و انجام فرآیند
کالیبراسیون در تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی اهمیت ویژهای پیدا میکند .اطمینان یافتن از قرائتها از دستگاه ،تعیین
درستی مقادیر خوانده شده از دستگاه و استقرار قابلیت ردیابی دستگاه به استانداردهای مرجع از اهداف اصلی کالیبراسیون به
شمار میروند .مهمترین ویژگی که یک اندازهگیری باید داشته باشد وجود قابلیت ردیابی نتایج آن با استانداردهای ملی و
سپس بینالمللی میباشد.
 .3-1فانتوم کالیبراسیون
فانتوم کالیبراسیون اغلب یک استوانه یا صفحه با تراکم مقادیر شناخته شده است .از آنها در کنترل کیفیت استفاده
میشود تا اطمینان حاصل شود تصاویر در حال بازسازی فانتوم تصویر شده به مقادیر چگالی صحیح هستند .انحراف از این
مقادیر میتواند بیانگر نیاز تجهیزات تصویربرداری به سرویس آنها باشد .شکل  1تصویر قابل مشاهده یک فانتوم در دستگاه
اولتراسوند را نشان میدهد.

شکل  – 1تصویر فانتوم قابل مشاهده در دستگاه اولتراسوند پزشکی
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 .2پیشینه
 .1-2اولتراسوند حجم 3بعدی
اولتراسوند متداول یک حالت 2بعدی است .اولتراسوند 3بعدی یک فناوری نسبتا جدید است که مزایای زیاادی نسابت باه
تصویربرداری 2بعدی داشته و امکان تجسم مستقیم آناتومی 3بعادی را فاراهم میکناد .نماهاای بارش 2بعادی را میتاوان باا
جهتگیری دلخواه تولید کرد و حجم و اندازهگیریهای دیگر ممکن است با دقات بیشاتری باه دسات آیاد ] .[1تصاویربرداری
3بعدی میتواند حجم 3بعدی اولتراسوند را از منطقه مورد نظر( )ROIتولید کند کاه اطالعاات بیشاتری در ماورد سااختارهای
آناتومیکی نسبت به تصویربرداری 2بعدی اولتراسوند فراهم میکند ] .[2کاربردهای بالینی اولتراسوند 3بعدی شامل انادازهگیری
حجم پروستات ،زنان و زایمان  ،بیوپسی پستان ،قلب و عروق ،قلب و عروق جنین ،جراحی مغز و اعصاب ،رادیولاویی و جراحای
] [3و برخی کاربردهای جدیدتر میباشد.
 .2-2روشهای کلی ساخت یک حجم اولتراسوند
 سیستمهای جارو محدود :توسط یک جاروی از پیش تعریف شده و محدود از فضای کل بدنه کاوشگر 2بعدی مشخص میشود
که میتواند با موتور متصل به کاوشگر انجام شود .در مطالعهای ] [4کالیبراسیون را بر روی چندین برش قبل از فرآیند تبدیل اسکن
3بعدی انجام شد و سپس ،بهترین مسیر از طریق کالیبراسیون چند برش مشخص و از آن به عنوان راه نهایی کالیبراسیون کاوشگر
3بعدی موتور جارو استفاده نمودند و علیرغم دقت کالیبراسیون باال ،این روش زمانبر و دشوار بود.



کاوشگرهای 3بعدی :معموالً از آرایههای 2بعدی تشکیل شدهاند که امکان تصویربرداری صریح 3بعدی را فراهم میکنند.
تکنیکهای بدون سنسور :معموالً سعی در تخمین موقعیت  3بعدی و جهتگیری یک کاوشگر در فضا دارند.

 تکنیکهای کاوشگر ردیابی 2بعدی(آزاد یا دست آزاد) :معموالً از یک سنسور(متصل به یک کاوشگر) تشکیل شدهاند ] [2که
توسط دستگاهی ردیابی میشود که موقعیت و جهت سنسور را در هر لحظه از زمان محاسبه کند .این اطالعات برای محاسبه مختصات
3بعدی هر پیکسل از تصاویر اولتراسوند استفاده میشود ].[5

به طور عمده روشهای دست آزاد و استفاده از کاوشگر 3بعدی ،روشهای رایج تصویربرداری 3بعدی اولتراسوند میباشند.
 .3-2کالیبراسیون پروب
در اولتراسوند 3بعدی آزاد همانطور که در شکل  2نشان داده شده ،سنسور موقعیت ،موقعیت و جهت 3بعدی قسمت
متحرک حسگر موقعیت  Sرا نسبت به همتای ثابت خود  Wضبط میکند .بنابراین الزم است موقعیت و جهت صفحه اسکن با
توجه به مرکز الکتریکی سنسور موقعیت تعیین شود .این تحول از طریق فرآیندی به نام کالیبراسیون پروب تعیین میشود.

شکل  – 2مختصات مرتبط با یک سیستم اولتراسوند 3بعدی آزاد
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کالیبراسیون صحیح یا اندازه گیری موقعیت صفحه اسکن با توجه به سنسور موقعیت که در شکل  2نشان داده شده ،بارای
اولتراسوند 3بعدی دقیق و آزاد ضروری است .اهمیت این فرآیند با این واقعیت بیشاتر افازایش مییاباد کاه برناماههای اصالی
سیستمهای  3بعدی آزاد ،همانطور که در باال توضیح داده شد ،نیاز به قرار گرفتن ویژگیهای تصاویر در فضاای 3بعادی دارناد.
پرتودرمانی نیاز به قرارگیری صحیح نقاط در یک سیستم مختصات خارجی دارد ].[3
 .4-2چارچوب ریاضی
شکل قبلی 3سیستم مختصاتی را که برای مکانیابی صفحه تصویر کاوشگر اولتراسوند در فضا استفاده میشود ،نشان
میدهد3 .سیستم مختصات دستگاه اندازهگیری موقعیت (سیستم مختصات جهان) ،سنسور نصب شده بر روی کاوشگر و
صفحه تصویر همچون شکل  3هستند .تبدیل حسگر به جهان  Tw←sتوسط دستگاه ردیابی اندازهگیری میشود .منشأ
سیستم مختصات جهان توسط یک دستگاه مرجع (ردیابی نوری) یا توسط یک فرستنده (ردیاب الکترومغناطیسی) تعریف
میشود و باید در رابطه با فانتوم ثابت شود .برای به حداقل رساندن خطاهای اثر زاویه ،دستگاه یا فرستنده مرجع باید برای
انجام کالیبراسیون تا آنجا که ممکن است به جسمی که اسکن میشود نزدیک باشد .تبدیل تصویر به سنسور  Ts←iبا
کالیبراسیون تعیین میشود .مجدداً باید سنسور (گیرنده یا بدنه صلب) را تا جایی که ممکن است نزدیک صفحه تصویربرداری
قرار داد تا خطاهای اثر زاویه به حداقل برسد ].[1

شکل  – 3سیستمهای مختصات جهانی ،حسگر و تصویر Tw←s .تبدیل مربوط به دو فضا است و  Ts←iتبدیل مربوط به فضای تصویر
به فضای حسگر است

با اسکن جسمی که به عنوان فانتوم با مشخصات هندسی مشخصی شناخته میشود ،کالیبراسیون دقیقتری بدست میآید.
ایده این است که از فانتوم تصویر گرفته و ویژگیهای آن را در تصاویر اولتراسوند شناسایی کرد .این ویژگیها در فضاای فاانتوم
فیزیکی نیز قرار دارند .رابطه مکانی باین موقعیات ویژگیهاای موجاود در تصاویر و ویژگیهاای موجاود در فاانتوم در فرآیناد
کالیبراسیون تخمین زده میشود .از این رو ،سیستم مختصات فانتوم قابل رویت در شکل  4باید در محاسبات موجود باشد ].[1
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شکل  – 4سیستمهای مختصات جهانی و فانتوم Tp←w .تحول مربوط به دو فضا است

از روش حداقل سازی کمینه مربعات برای به حداقل رساندن فاصاله باین مجموعاه ویژگیهاای مشاخص شاده (نقااط یاا
خطوط) در تصویر و روی فانتوم و در نتیجه یافتن پارامترهای کالیبراسیون ناشناخته استفاده میشود .معادله زیر یک نقطاه در
kامین تصویر را به سیستم مختصات فانتوم تبدیل میکند:
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)(1

هرگونه خطا در محل آن نقطه در پارامترهای ترجمه  Ts←iجبران میشاود .نقطاه در موقعیات ( )v ،uاز آن مبادا ،ابتادا
توسط  Skو  Syمقیاسبندی میشود .سپس با اساتفاده از تبادیل سافت و ساخت  ،Ts←iدر فضاای سنساور و ساپس توساط
 Tw←sبه فضای جهان و در نهایت توسط Tp←wدر فضای فانتوم ،نقشهبرداری میشود Tw←s .و  Tp←wتبادیالت اجساام
صلب هستند].[1
 .3طراحی فانتوم
همه این فانتومها یک ویژگی مشترک دارند و همه آنها در ظرفی تعبیه شده ،یا در محفظهای که با یک ماده واسط اتصاال
دهنده برای تصویربرداری اولتراسوند پر شده قرار دارند .اولین مقاالت دقیق توصیف کالیبراسیون با کماک یاک فاانتوم توساط
 Detmerو همکاران در سال  1994منتشر شد ] .[6انواع مختلفی از فانتوم ها یا مدل ها برای کالیبراسیون اولتراساوند اساتفاده
شده است که از جمله آنها میتوان به دیواره ،سیم مقطعی X ،Z ،و بسیاری دیگر اشاره نمود که از ایان فانتومهاا ،فانتومهاای
سیمی یکی از رایجترینها هستند زیرا ساخت آنها ساده بوده و با عبور دو سیم در یک نقطه واحد ایجااد میشاوند] .[7تااکنون
فانتومهای مختلف زیادی پیشنهاد شده ،اما بیشتر آنها به یکی از پنج گروه ] [8هدف نقطه ،اهاداف نقطاه چندگاناه ،فاانتوم ،Z
ترازبندی شکل 2بعدی و دیواری تعلق دارند.

 .1-3فانتومهای سیم متقاطع و هدف نقطهای واحد
دو نوع اول فانتوم مورد استفاده ،فانتومهای هدف نقطهای و سیم متقااطع میباشاد .همانناد شاکل  ،5فاانتوم هادف تاک
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نقطه ای به طور کلی بر اساس تصویربرداری از یک جسم کروی کوچک مانند مهره یا سار سانجاق باوده (الاف) و فاانتوم سایم
متقاطع منفرد از دو سیم متقاطع(ب) تشکیل شده است .هدف نقطه یا عبور سیم از نقطاه در صافحه تصاویر اولتراساوند تاراز
میشوند و از چندین زاویه دید به تصویر کشیده میشوند.

شکل  – 5الف  -فانتوم هدف نقطهای .ب – فانتوم سیم متقاطع واحد

 .2-3فانتومهای سیم متقاطع و اهداف نقطهای چندگانه
تکنیکهای سیمهای متقاطع متعدد از فانتومهای تک سیم متقابل گرفته شده است .این فانتومها مثل شکل  6از بایش از
یک محل عبور سیم تشکیل شده اند که باز هم به تراز شدن یک یا چند محل عبور از تصویر نیاز دارد .آنها یا ساه نقطاه خطای
هستند یا سه سیم همسطح که یک مثلث را تشکیل میدهند.

شکل  – 6نمونه فانتوم سیم متقاطع چندگانه

 .3-3فانتومهای ترازبندی شکل 2بعدی
شبیه فانتومهای سیم متقابل چندگانه هستند .ایده در هر دو مورد ،ترازبندی نقاط مورد عالقه یک شئ 2بعدی در تصاویر
اولتراسوند است .در حالت قبلی ،این جسم یک فرم هندسی 2بعدی جامد با گوشهها است .در مورد دوم ،جسم توسط سیمهای
متقاطع محدود میشود .شکل  7گویای این مطلب است.
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شکل  – 7الف  -نمونه فانتوم ترازبندی شکل 2بعدی .ب – فانتوم سه سیمه

 .4-3فانتومهای  3سیمه
این فانتومها از  3سیم متعامد ساخته شدهاند که به طور پی در پی در طول خود اسکن میشوند .ایده این اسات کاه مبادا
سیستم مختصات فانتوم را در تقاطع  3سیم قرار داده و هر سیم را به یک محور اختصاص دهیم .معادله زیر بیانگر این است که
هر نقطه  Xkروی سیم مرتبط با محور xاست.
 xk 
 sk.ux 
 


0
 
 sy.vk 

T
pw.Tws.Tsi.
0 
 0 
 


1 
 1 
 



)(2

 .5-3فانتومهای ( Zیا )N
همانطور که در شکل  8نشان داده شده ،سیمهای این فانتومها به شکل  Zسااخته میشاوند کاه باا صافحه تصاویر قطاع
میشوند .موقعیت نقاط انتهایی  E3 ، E2 ،E1و ( E4ج) بواسطه ساخت فانتوم شناخته شدهاند .نقااط خطای  U2 ، U1و  U3روی
تصویر قابل مشاهده هستند (ب) .با استفاده از مثلثهای مشابه ،میتوان مختصات نقطه  U2را روی فانتوم محاسبه کرد.
از این رو هر  Zسه نقطه قابل مشاهده بر روی تصویر تولید میکند ،اما فقط یکی به عنوان یک نقطه همولوگ باین تصاویر
و فانتوم عمل میکند .هنگام ت صویربرداری از باال ،سه سیم به عنوان سه نقطه روشن در تصویر اولتراسوند ظااهر میشاوند و باا
اندازهگیری فاصله نسبی بین این نقاط ،میتوان خط تقاطع بین صفحه اولتراسوند و سیمها را تعیین کرد.

شکل  – 8نمونهای از فانتوم Z

 .6-3فانتومهای دیواری
یک یا چند سطح صفحه مانند دیوارها یا غشاها تصویربرداری شده و خطوط روشن را در تصویر اولتراسوند تولید میکنناد.
ابتداییترین نسخهها فقط از کف مخزن آب به عنوان هدف تصویربرداری استفاده میکنند .روشهای دیاوار همگای یاک خاط
روی تصویر اولتراسوند تولید میکنند 3 .تکنیک تکجداره ،غشایی و کمبریج در دسته فانتومهای دیواری وجود دارد.
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تکجداره سادهترین روش دیواری بوده که بر اساس تصویربرداری از کف مخزن آب اسات .تکنیاک غشاایی باا اساتفاده از
تصویربرداری از یک غشای نازک به جای کف مخزن ،مشکالت طنین اندازی را حل میکناد .از ایان رو ،ایان راه حال خطاوط
نازکتری را بر روی تصاویر ایجاد میکند .با این وجود باید دقت شود که غشایی به اندازه کافی سخت و محکم انتخاب شاود تاا
نوسان غشا ناشی از حرکات کاوشگر در آب به حداقل برسد .فانتوم کمبریج برای حل مشکالت  2مدل باال ایجاد شد.
در فانتوم کمبریج ،همانگونه که در شکل  9قابل مشاهده میباشد ،پروب به گونهای در گیاره متصال میشاود کاه قسامت
باالی یک میله نازک برنجی همیشه در مرکز پرتو قرار داشته باشد.

شکل  – 9فانتوم کمبریج ( Pragerو همکاران )1998

برای اطمینان از این همسویی ،یک تکنیک جداگانه از جمله یک تجهیزات دیگر توصیف شاده اسات .پاس از تاراز شادن،
فانتوم در یک حمام آب غوطه ور میشود .گیره با پروب بر روی میله قرار میگیرد و مشروط بر محدودیتهای اعماال شاده در
تنظیمات ،میله از تمام زوایای ممکن اسکن میشود .لبه باالی میله مانند یک صافحه مجاازی عمال میکناد ،و یاک خاط در
تصویر اولتراسوند ارائه میدهد که واضحتر و با شدت نسبتاً باالتر است .روشهای دیوار به دلیل امکان استخراج خودکار خطاوط
در تصاویر اولتراسوند ،از سریعترین راه حلها برای کالیبراسیون هستند.
 .7-3جنبههای دیگر طراحی فانتوم
فانتومها اغلب از جهات و موقعیتهای بسیاری تصویربرداری میشوند ،اما تصویربرداری اغلب به باالی مخزن یعنای جاایی
که تنها دهانه موجود است محدود میشود .برخی از نویسندگان از مخازن ویژهای اساتفاده کردهاناد تاا بتوانناد از دیادگاههای
بیشتری فانتوم را تصویر کنند .سرانجام ،جنبههای مهم طراحی فانتوم ،کارایی و سهولت جمعآوری اطالعات است .اگار از روش
کالیبراسیون مبتنی بر همترازی استفاده شود ،می توان پروب را با دست یا اتصال پروب به یک نگهدارنده قرار داد تا از موقعیات
پایدار کاوشگر در حین دستیابی به تصویر اطمینان حاصل شود.به دست آوردن تصاویری از فانتومها که به هیچگونه ترازی نیااز
ندارند ،مانند فانتوم  ،Zبسیار سادهتر است زیرا میتوان آن را کامالً با دستیابی آزاد انجام داد.
 .8-3مکانیاب 3بعدی یا اشارهگر
در کنار معرفی روشهای مختلف برای کالیبراسیون یک کاوشگر ،به طور خالصه دستگاهی را توصیف میکنیم که اغلب در
کالیبراسیون کاوشگر مدرن استفاده میشود .این دستگاه یک محلیساز 3بعدی است که اغلب به آن اشارهگر یا قلام میگویناد.
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یک قلم از این دست از یک میله (شافت) گرد تشکیل شده است .مانند شکل  10در یک طرف ،دساتگاههای موقعیات سانجی
دارند که می توانند توسط سیستم ردیابی موقعیت ردیابی شوند .در انتهای دیگر ،به یک نقطه تیز میشود .محلی سااز میتواناد
محل نوک خود را در فضای 3بعدی گزارش کند .از این رو میتوانیم با نشان دادن قلم به سمت هدف ،مکان هر نقطه از فضاا را
بدست آوریم ].[9

شکل  – 10الف – قلم .ب – فانتوم با  4 * 3سوراخ نیمهکروی

در برخی روشهای کالیبراسیون نیازی به فانتوم نیست و از قلم کالیبره شده استفاده میشاود و همچناین پیشانهاد شاده
است با اندازه گیری موقعیت سطح با استفاده از قلم ،کالیبراسیون را ساده نموده و از این رو تعداد مجهوالت را کاهش داد].[10
قلم مستعد خطا ،از قبیل خطاهای ناشی از اشتباه در ردیابی و کالیبراسیون اشارهگر است .صحت کالیبراسیون نشاانگر باه
اندازه قلم بستگی دارد .کالیبراسیون اشارهگر معموالً دارای خطاهای  RMSبین  0.6تا  0.9میلیمتر است ،اما خطاهایی تا 1.5
میلیمتر نیز ذکر شد ه است .خطای ردیابی به سیستم ردیابی بستگی دارد .یک سیستم ردیابی نوری معماولی ،مانناد ،Polaris
دارای خطای ردیابی  0.35میلیمتر است .به طور کلی ،قلم دارای عدم قطعیت در موقعیت تقریبی  1میلی متر اسات .قلام باه
دلیل توانایی در تعیین نقاط در فضا ،در کالیبراسیون کاوشگر محبوب شده است ].[11
 .4ارزیابی کیفیت
از آنجا که کالیبراسیون پروب یک جز مهم در هر سیستم اولتراسوند 3بعدی آزاد باوده و کیفیات آن تاأثیر مساتقیمی بار
عملکرد سیستم تصویربرداری دارد ،تعیین کمیت صحت قابل دستیابی با هر روش کالیبراسیون بسیار مهم است .با این وجود ما
میتوانیم تمام معیارهای کیفیت را به طور کلی در دو کالس دقت و صحت تقسیم کنیم ].[3

 .1-4دقت
این معیار که امروزه به طور معمول دقت بازسازی نامیده میشود ،با اسکن یک فاانتوم نقطاه  pاز موقعیتهاا و جهتهاای
مختلف محاسبه میشود .فانتوم نقطه در اسکنهای  Bتقسیم شده و در فضای 3بعادی بازساازی میشاود .در صاورت ثبات N
تصویر از نقطه ،ما به ابری از  Nنقطه در فضای جهان دسترسی پیدا میکنیم .دقت بازسازی با گساترش ایان ابار نقااط انادازه
گیری میشود.

 .2-4صحت
دقت ،گسترش یک نقطه را در برخی از سیستمهای مختصات اندازهگیری نماوده اماا صاحت کالیبراسایون را انادازهگیری
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نمیکند ،زیر ا ممکن است یک خطای سیستماتیک وجود داشته باشد .اندازه گیری صحت کالیبراسیون تقریباً غیرممکن اسات.
بسیاری از گروههای تحقیق ،صحت کل سیستم اولتراسوند 3بعدی آزاد را نقل میکنند .سپس صحت کالیبراسیون را میتوان با
کمیسازی دقیق هر منبع خطا در ارزیابی سیستم ،از صحت سیستم استنباط کرد.
آزمون صحت بازسازی نقطه ( )PRAیک معیار عینی از صحت است که در آن یاک نقطاه اساکن میشاود و مکاان آن باا
استفاده از ماتریس کالیبراسیون محاسبه شده در فضای 3بعدی بازسازی میشود ] .[3مکان واقعی 3بعدی فانتوم نقطاه توساط
قلم ردیابی شده تعیین میشود .الزم به ذکر است که  PRAشامل تمام خطاهای موجود در فرآیند ردیابی و تصویربرداری مانناد
خطاهای همترازی  ،تقسیم بندی  ،کالیبراسیون و ردیابی است ].[10
در حقیقت ،نهایتا صحت است که برای یک پزشک بالینی که به عملکرد سیساتم عالقاه دارد ،باه جاای برخای از اجازای
منفرد ،مهم است .آزمایشهای صحت اغلب بر روی فانتومهای مصنوعی در یک محیط کامالً کنترل شده انجام میشود.

 .3-4مقایسه
مقایسه نتایج گروه های تحقیقاتی مختلف به دلیل تفاوت در هر معیار بسیار دشوار است .برخی پژوهشگران این تفاوتها را
تجزیه و تحلیل کرده و سعی در مقایسه نتایج حاصل از گروههای مختلف تحقیقاتی داشتند .با ایان حاال ،حتای بارای قابلیات
تکرار که به غیر از خطاهای حاصل از کالیبراسیون ،خطاهای ناشی از کاربر را ندارد ،مقایسه نتایج در گروههاای مختلاف دشاوار
است .کالیبراسیونهای مختلف احتماالً در تنظیمات مختلف عمق انجام میشود .بعالوه ،اندازه برش اسکن  Bبه دلیال اساتفاده
از دستگاههای اولتراسوند ناهمسان متفاوت است ].[3
صحت بازسازی نقطه بسیار وابسته به فانتوم نقطهای است که از آن تصویر شده است و ایان موضاوع تاأثیر مساتقیمی بار
توانایی همسوسازی صحیح صفحه اسکن با فانتوم دارد .اندازهگیری فاصله و حجم به حرکت اسکن بسیار وابسته اسات ،کاه باه
نوبه خود فقط به کاربر بستگی دارد ] .[3حتی در این صورت ،بسیاری از مقالاهها هنگاام انجاام یاک چناین ارزیاابی ،قاادر باه
توصیف حرکت کاوشگر نیستند .این بدان معنی است که بعید است نتایج اندازهگیری فاصله یا حجم معنی دار باشد.

 .4-4انتخاب فانتوم
جدول 1دقت و صحت قابل دستیابی با فانتومهاای مختلاف را نشاان میدهاد .ایان نتاایج باا اساتفاده از دقات و صاحت
اندازهگیری مشابه در فانتوم ارزیابی صحت مشابه و با تنظیمات اولتراسوند مشابه هنگام انجام کالیبراسیون به دست آمده است.

جدول  -1دقت و صحت (میلیمتر) کالیبراسیونهای انجام شده
صحت

دقت )(CR

)(PRA

فانتوم

پروب

عمق)(cm

نقطه (خمروطی)

خطی

3

0.27

قلم (کروی)

خطی

3

0.31

0.44

قلم (کمربیج)

خطی

3

0.45

0.61

1.52

صفحهای

خطی

3

0.39

0.57

2.46

2.28

کمربیج

خطی

3

0.83

0.88

1.56

1.67

مکانیکی

خطی

6

0.15

0.19

-

-

مرکز

میانگنی

مرکز

میانگنی

0.59

1.86

1.77

3.07

3.63
2.18
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مکانیکی

منحنی

12

0.24

0.44

-

-

فانتوم

Z

منحنی

8

0.47

0.78

-

-

فانتوم

Z

منحنی

15

1.07

1.54

-

-

ارقام موجود در این جدول به طور مستقیم قابل مقایسه هستند ] .[12 , 1در مواردی کاه در ساتون اول اساتنادی وجاود
ندارد ،کالیبراسیون با همان دستگاه اولتراسوند و تنظیمات مشابه توسط محققان انجاام شاده اسات] [3و بناابراین نتاایج قابال
مقایسه هستند .برای صحت ،تنوع در مرکز اسکن  Bو همچنین میانگین تغییرات در چهار گوشه و مرکز اساکن  Bآورده شاده
است PRA .با اسکن نوک سیم به ضخامت  1.5میلی متر محاسبه میشود .نوک سیم در پنج ناحیه مختلف در اسکن Bنزدیک
چهار گوشه و مرکز اسکن  Bاسکن شده است .این کاوشگر در یک چرخش کامل در مورد محور جانبی در  6موقعیات مختلاف
چرخانده می شود .پنج تصویر از سیم در هر موقعیت کاوشگر و در هر منطقه از اساکن  Bگرفتاه میشاود PRA .بارای تصااویر
گرفته شده در نزدیکی مرکز اسکن  Bو همچنین میانگین هر نقطه گرفته شده در جدول آورده شده است ].[3

 .5-4فاکتورهای کالیبراسیون
فاکتورهای مختلف باید هنگام انتخاب یک فانتوم خاص در نظر گرفته شاود .مهمتارین فاکتورهاا ،غیار از الزاماات دقات و
صحت ،نوع پروب ،میزان سادگی و دشواری روش و سرعت کالیبراسیون است .تفاوت زیادی بین کالیبراسایون پاروب خطای و
پروب منحنی وجود دارد .بعضی از فانتومها ،مانند فانتوم نقطه ای ،ممکن است برای کالیبراسیون یک پروب خطی و یک پاروب
منحنی به یک اندازه مناسب باشند .از طرف دیگر ،فانتومهای ترازبندی 2بعدی برای کاوشگر منحنی خطی مناسبترند و فانتوم
کمبریج برای کالیبراسیون یک کاوشگر خطی مناسب تر است .همچنین استفاده برای افراد متخصص و مبتدی و تاثیر و تفااوت
آن باید مد نظر قرار گیرد .در مورد سرعت باید گفت که زمان مورد نیاز برای کالیبراسایون باه کیفیات تصاویر و تقسایمبندی
بستگی دارد.

 .5-4مقایسه فانتوم
جدول  2شش فانتوم را با توجه به فاکتورهای مختلفی که برای کالیبراسیون ،مهم ارزیابی میشوند را از  1تا  6به ترتیب
بهترین تا نامناسبترین درجهبندی میکند.

جدول  -2دقت و صحت (میلیمتر) کالیبراسیونهای انجام شده
فاکتور

قلم

نقطهای

تراز 2بعدی

صفحهای

کروی

خمروطی

کمربیج

صفحه

کمربیج

فانتوم Z

دقت

1

2

2

2

6

5

صحت

5

1

3

3

1

5

سادگی (مبتدی)

4

2

2

4

4

1

سادگی (کارشناس)

5

2

2

5

2

1

تقسیم بندی

6

5

2

2

1

2

سرعت

6

3

2

4

4

1

قابلیت اطمینان

4

2

2

4

4

1
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سادگی فانتوم

1

4

3

1

4

4

پروب خطی

✓

✓

✓

✓

پروب منحنی

✓

✓

✓

✓

✓
دشوار

دشوار
✓

پیداست که فانتوم  Zدارای سادهترین استفاده بوده و کالیبراسیون را میتوان در عرض چند ثانیه انجام داد .کالیبراسیونی
که توسط یک تازه کار انجام میشود باید قابل اعتماد بوده و صحت آن شبیه به کار یک متخصص باشد .با این حال ،دقت و
صحت قابل دستیابی توسط این فانتوم از همه فانتومهای موجود بدتر است .در مقابل ،استفاده از فانتوم صفحهای دشوار بوده و
کاربر برای استفاده از این فانتوم باید به اندازه کافی آموزش ببیند .با این وجود صحت یک فانتوم کمبریج در بین فانتومهای
موجود بهترین است و برای کاربر دارای مهارت کافی ،استفاده از آن نیز بسیار آسان میشود .صفحه پلکسی گالس نیز صحت
متوسطی داشته و ساخت آن ساده است .صحت فانتوم مخروطی نیز بسیار باال است و برای استفاده از این فانتوم آموزش زیادی
الزم نیست .با این حال این فانتوم باید توسط کاربر به صورت دستی تراز شود و تقسیمبندی نیاز به مداخله انسان دارد تا
منطقه جستجو را عالمت گذاری کند .قلم کمبریج و هدف نقطهای در وسط قرار دارند و استفاده از آنها ساده نیست و بسیار
دشوار هم نمیباشد و میتوانند در یک زمان مناسب کالیبراسیون را انجام دهند .تقسیمبندی خودکار با کیفیت تصویر خوب
نیز امکان پذیر است.
 .5نتیجهگیری
در این پژوهش ،ما انواع فانتومهای تصویربرداری برای اهداف کالیبراسیون اولتراسوند 3بعدی را معرفی نموده و چگونگی و
میزان کارایی آنها را بیان کردیم.
در این بخش ،ما همه فانتومهای مورد استفاده برای کالیبراسیون سونوگرافی 3بعدی را با استفاده از اصول ریاضی
طبقهبندی نموده و نقاط قوت و ضعف هر یک از فانتومها را مورد بحث قرار دادیم .اقدامات مختلفی که برای ارزیابی کیفیت
کالیبراسیون استفاده میشود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و صحت هر یک از فانتومها کمیسازی شد .در پایان ،ما به
شرایطی اشاره کردیم که ممکن است یک فانتوم خاص بهتر از سایرین باشد .باید گفت متأسفانه هیچ فانتومی وجود ندارد که از
بقیه بهتر باشد .فانتوم کمبریج و فانتوم مخروطی صحیحترین هستند اما در عوض استفاده از فانتوم کمبریج برای کاربر تازهکار
دشوارترین است ،اما استفاده از آن برای یک متخصص آسان است .فانتوم  Zسادهترین کاربرد را دارد و در عرض چند ثانیه
کالیبراسیون ایجاد میکند ،اما صحت آن همچنان ضعیف است .فانتومهای دیگر بین این افراط قرار داشته و صحت متوسط،
سهولت استفاده و پیچیدگی فانتوم را ارائه میدهند.
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