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Analiza obrazów
z termoluminescencyjnego czytnika z kamer¹ CCD
dla celów dozymetrii indywidualnej***
1. Wprowadzenie
1.1. Termoluminescencja
Zjawisko termoluminescencji (TL), czyli zjawisko termicznie stymulowanej luminescencji polega na emisji wiat³a z materia³u krystalicznego, eksponowanego uprzednio na
promieniowanie jonizuj¹ce. Zdolnoæ substancji wykazuj¹cych w³aciwoci termoluminescencyjne do zapamiêtywania poch³oniêtej dawki promieniowania jonizuj¹cego, stanowi
podstawê ich zastosowañ w dozymetrii [2].
Odczyt dawkomierza termoluminescencyjnego polega na podnoszeniu w kontrolowany sposób temperatury luminoforu, przy równoczesnym mierzeniu natê¿enia wysy³anego
przezeñ wiat³a. Pomiar wiat³a w stosowanych tradycyjnie technikach dokonywany jest
wy³¹cznie poprzez fotopowielacze.

1.2. Ekspozycja statyczna i dynamiczna
Dozymetr indywidualny noszony przez pracownika podczas pracy z promieniowaniem jonizuj¹cym zmienia swoje po³o¿enie wzglêdem ród³a. Jest to tzw. ekspozycja dynamiczna. Natomiast w przypadku, gdy dozymetr zosta³ pozostawiony w polu promieniowania jonizuj¹cego i zostaje napromieniony w sposób nieruchomy w stosunku do ród³a
mówimy o ekspozycji statycznej.
Dozymetria termoluminescencyjna jest nowoczesn¹ i powszechnie stosowan¹ metod¹
pomiaru dawek. W przypadku zastosowania fotopowielaczy nie ma jednak mo¿liwoci weryfikacji, w jaki sposób nast¹pi³a ekspozycja. Skonstruowanie w Instytucie Fizyki J¹drowej
PAN unikalnego czytnika TL z kamer¹ CCD umo¿liwi³o uzyskanie obrazu z detektora termoluminescencyjnego oraz zainicjowanie badañ w tej dziedzinie [1].
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2. Materia³ i metody
2.1. Dawkomierze termoluminescencyjne
Do celów niniejszej pracy wykorzystano wysokoczu³e detektory termoluminescencyjne typu MCP-N (LiF:Mg,Cu,P) otrzymywane metod¹ spiekania fluorku litu LiF aktywowanego magnezem Mg, miedzi¹ Cu i fosforem P. Detektory zosta³y wyprodukowane w IFJ
PAN w Samodzielnej Pracowni Ochrony przed Promieniowaniem. Podstawow¹ cech¹ tych
detektorów w stosunku do najpopularniejszych detektorów produkowanych w IFJ MTS-N
(LiF:Mg,Ti) jest 30-krotnie wiêksze natê¿enie wiat³a przy promieniowaniu gamma. W dozymetrii dwuwymiarowej du¿a ca³kowita iloæ emitowanego wiat³a TL jest wymogiem
podstawowym z powodu czu³oci kamer CCD (Charge Coupled Device), która jest znacznie ni¿sza ni¿ czu³oæ fotopowielaczy.
Detektory termoluminescencyjne umieszczono w kasetach dozymetrycznych. Do celów niniejszej pracy stosowano typowe kasety dozymetryczne typu Rados wyposa¿one
w filtry o³owiane o gruboci 1 mm z jednym otworem o rednicy 1 mm (rys. 1).

Rys. 1. Od lewej: Indywidualny dawkomierz termoluminescencyjny typu Rados stosowany
podczas pracy z promieniowaniem jonizuj¹cym; kaseta dozymetryczna typu Rados,
któr¹ wyposa¿ono w filtry o³owiane o gruboci 1 mm z otworami o rednicy 1 mm;
karty dozymetryczne do kaset; dawkomierze termoluminescencyjne typu MCP-N

Dawkomierze ze zmodyfikowanymi filtrami, w których umieszczono detektory TLD
zosta³y nawietlone w warunkach statycznych i dynamicznych. Ekspozycje prowadzono na
aparacie rentgenowskim w Instytucie Fizyki J¹drowej w Krakowie. Dawkomierze eksponowano na energiê promieniowania X z zakresu 30÷75 kV. Nawietlañ dokonano dawk¹
20 mSv. Jest to roczna dawka graniczna dla osób pracuj¹cych w nara¿eniu na promieniowanie jonizuj¹ce. Nawietlenia statyczne wykonano, umieszczaj¹c dawkomierz w sposób
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nieruchomy w stosunku do ród³a. Stosowano ró¿ne k¹ty u³o¿enia dawkomierza w stosunku do ród³a (k¹ty nawietlañ z zakresu 0÷60o). Ekspozycje statyczne mia³y symulowaæ
sytuacje celowego, b¹d przypadkowego pozostawienia dawkomierza w polu promieniowania jonizuj¹cego. Nawietlania dynamiczne wykonano na specjalnie skonstruowanym
do tego celu stanowisku obrotowym.

2.2. Termoluminescencyjny czytnik z kamer¹ CCD
Rozwi¹zanie problemu identyfikacji ekspozycji statycznej w przypadku dozymetrów
termoluminescencyjnych sta³o siê mo¿liwe, dziêki zastosowaniu do odczytu detektorów
czytnika termoluminescencyjnego z kamer¹ CCD. Nowoci¹ tego czytnika jest zast¹pienie
fotopowielacza poprzez ultraczu³¹ kamerê CCD cechuj¹c¹ siê czu³oci¹ wystarczaj¹c¹ dla
efektywnego zapisu s³abego sygna³u termoluminescencyjnego i wizualizacji ród³a  detektora TL. Czytnik z kamer¹ CCD umo¿liwia uzyskanie obrazu z detektora termoluminescencyjnego. Odczytów detektorów do niniejszej pracy dokonywano na powsta³ym w 2005
roku prototypie laboratoryjnym czytnika z kamer¹ CCD. W czytniku zastosowano 12-bitow¹ kamerê SensiCam firmy PCO o rozdzielczoci 640 na 480 pikseli.

2.3. Przetworzenie i analiza obrazów
Obrazy uzyskane za pomoc¹ termoluminescencyjnego czytnika z kamer¹ CCD charakteryzowa³y siê sta³ymi zak³óceniami wynikaj¹cymi z uszkodzeñ matrycy CCD. Na powstanie takich zak³óceñ du¿y wp³yw maj¹ warunki, w jakich pracuje kamera czytnika. Zak³ócenia zosta³y wyeliminowane przez zastosowanie standardowego filtra medianowego
o rozmiarze 3×3.
Analiza przefiltrowanego obrazu wykaza³a, i¿ obrazy dynamiczne wykazuj¹ sta³¹
i w miarê równomiern¹ jasnoæ na ca³ym obszarze próbki, natomiast obrazy statyczne
zawieraj¹ ró¿nego rodzaju niejednorodnoci jasnoci. Ze wzglêdu na du¿¹ ró¿norodnoæ
obrazów statycznych, trudno by³o wskazaæ jak¹kolwiek prawid³owoæ (rys. 2). Z tego
wzglêdu zamiast wykrywaæ obrazy statyczne zdecydowano siê stworzyæ wzorzec obrazu dynamicznego, a za obrazy statyczne uznaæ wszelkie odchy³ki od przyjêtego wzorca.
Sporód kilku testowanych metod (m.in. korelacyjnej) zdecydowano siê na metodê
wykorzystuj¹c¹ histogram obrazu dozymetrycznego. Obraz po filtracji medianowej jest
poddawany iteracyjnej binaryzacji zmiennoprogowej klasyczn¹ metod¹ RidleraCalvarda
[3] celem wyodrêbnienia obszaru próbki i wyzerowania t³a. Dla tego obszaru wyliczany jest
histogram. W wyniku eksperymentów okaza³o siê, ¿e odleg³oæ pomiêdzy odciêt¹ maksimum histogramu, a odciêt¹ jego ostatniej niezerowej wartoci dla obrazów dynamicznych” w zasadzie nie przekracza³a 20, natomiast dla obrazów „statycznych” by³a prawie
dwukrotnie wiêksza.
Tak du¿a ró¿nica pozwala na uznanie wy¿ej opisanej odleg³oci za parametr wystarczaj¹cy do detekcji obrazów statycznych. Rezultaty dzia³ania powy¿szego algorytmu dla
przyk³adowego obrazu statycznego i dynamicznego przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 2. Przyk³ady obrazów statycznych

Rys. 3. Przyk³adowe obrazy: wejciowy (góra), po medianie i binaryzacji (rodek)
oraz histogram (dó³) dla obrazu dynamicznego (lewa kolumna) i statycznego (prawa kolumna).
Na histogramach zaznaczono na bia³o odleg³oci od maksimum do koñca histogramu
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Zró¿nicowanie obrazów dynamicznych okaza³o siê tak¿e mieæ wp³yw na u¿yt¹ metodê iteracyjnej binaryzacji zmiennoprogowej. W niektórych przypadkach wydzielony
przez binaryzacjê obszar nie obejmowa³ ca³oci próbki. W takim wypadku odleg³oæ pomiêdzy odciêt¹ maksimum histogramu a odciêt¹ ostatniej niezerowej wartoci histogramu mala³a, zbli¿aj¹c siê do eksperymentalnie wyznaczonej granicy charakterystycznej dla
obrazów statycznych, a w niektórych wypadkach nawet j¹ przekracza³a. W celu wychwycenia takich sytuacji zastosowano metodê wspó³czynników kszta³tu [4] dla sprawdzenia kszta³tu wydzielonego przez binaryzacjê obszaru. Kolisty obszar próbki sugerowa³ u¿ycie wspó³czynnika cyrkularnoci, jakim jest wspó³czynnik Malinowskiej. Jednak¿e ten
wspó³czynnik zale¿y od obwodu obiektu, a w przypadku zbinaryzowanych obrazów dozymetrycznych czêstokroæ d³ugoæ obwodu jest zawy¿ona wskutek postrzêpienia brzegu
analizowanego obszaru. Z tego samego powodu nie mo¿na by³o wykorzystaæ wspó³czynnika Haralicka. Poniewa¿ niektóre implementacje innego wspó³czynnika cyrkularnoci 
Rmin/Rmax  s¹ czu³e ma wystêpowanie dziur optycznych, które tak¿e mog¹ wyst¹piæ na
zbinaryzowanych obrazach dozymetrycznych, ostatecznie zdecydowano siê u¿yæ wspó³czynnika BlairaBlissa. Teoretyczna wartoæ tego wspó³czynnika dla ko³a wynosi jeden.
Obrazy, dla których wyliczony wspó³czynnik BlairaBlissa najwiêkszego obiektu (w wyniku binaryzacji mog³o nast¹piæ podzielenie obszaru próbki na kilka obiektów) by³ mniejszy
od 0,99, uznano za niekoliste, a zatem bêd¹ce efektem ekspozycji statycznej (przy ekspozycji dynamicznej w efekcie binaryzacji zawsze otrzymuje siê ko³o).

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Obrazy statyczne i dynamiczne
Celem przetestowania zaproponowanego w poprzednim punkcie algorytmu wykonano
32 próby nawietleñ statycznych i 13 prób nawietleñ dynamicznych. Dawkomierze poddane ekspozycji zosta³y nastêpnie odczytane za pomoc¹ termoluminescencyjnego czytnika
z kamer¹ CCD, przy zastosowaniu ustalonych w tym celu procedur. Pozyskano w ten sposób 32 obrazy z nawietlañ statycznych oraz 13 obrazów z nawietlañ dynamicznych. Obrazy w zale¿noci od energii promieniowania X ró¿ni³y siê intensywnoci¹ wiecenia dawkomierza. W przypadku statycznych nawietlañ k¹towych obserwowano niejednorodnoci
w jasnoci obrazów wynikaj¹ce z zastosowania filtra oraz sta³ego k¹ta ekspozycji. Algorytm przetestowano na zbiorze wszystkich pozyskanych obrazów.
Jako kryterium detekcji obrazu dynamicznego przyjêto wartoæ wspó³czynnika Blaira
Blissa nie mniejsz¹ ni¿ 0,99 oraz odleg³oæ pomiêdzy odciêt¹ maksimum histogramu, a odciêt¹ jego ostatniej niezerowej wartoci nie wiêksz¹ ni¿ 30. Rysunek 4 przedstawia wyniki
uzyskane dla obrazów statycznych i dynamicznych. Jak widaæ, przyjêty próg odleg³oci dobrze separuje oba typy obrazów oprócz pierwszych dwóch przypadków ekspozycji
statycznych. Jednak¿e dla tych przypadków wartoæ wspó³czynnika BlairaBlissa jest wyranie poni¿ej przyjêtego progu 0,99, co pozwala na poprawne zaklasyfikowanie ich jako
statyczne.
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a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Wartoci odleg³oci odciêtej maksimum histogramu od odciêtej jego ostatniej niezerowej
wartoci dla obrazów: a) statycznych i c)dynamicznych oraz wartoci wspó³czynnika BlairaBlissa dla tych samych obrazów; b) statyczne; d) dynamiczne

Tak wiêc stosuj¹c obydwa kryteria wyznaczonych dowiadczalnie progów, uzyskano
stuprocentowo poprawn¹ klasyfikacjê obrazów statycznych i dynamicznych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e przyjêty próg odleg³oci pozwala na pewn¹ klasyfikacjê, gdy¿
najwy¿sza wartoæ odleg³oci dla obrazu dynamicznego wynios³a 22, natomiast najni¿sza wartoæ dla obrazu statycznego (zawieraj¹cego ko³o wg kryterium BlairaBlissa)
wynios³a 37. Z kolei przyjêty próg wartoci wspó³czynnika BlairaBlissa z du¿ym zapasem
dyskryminuje obiekty niekoliste. Wartoci tego wspó³czynnika dla obrazów uzyskanych
w ekspozycji statycznej nie spad³a poni¿ej 0,999.

3.2. Wnioski
Przedstawione w niniejszej pracy algorytmy umo¿liwiaj¹ przekszta³cenie i analizê obrazu wiecenia detektora TL uzyskanego przy zastosowaniu czytnika z kamer¹ CCD.
Przetestowane za pomoc¹ przedstawionej metody obrazy zosta³y w 100% prawid³owo zakwalifikowane jako statyczne b¹d dynamiczne. Wskazuje to na prawid³owy dobór filtra
oraz w³aciwie opracowan¹ procedurê pomiarow¹, a w konsekwencji na rozró¿nienie ekspozycji statycznej od dynamicznej dla dawkomierza.
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Poniewa¿ przy zastosowaniu filtra z jednym otworem uzyskano 100% zgodnoæ,
nale¿y wnosiæ, i¿ przy zastosowaniu innego rodzaju filtrów, z wiêksz¹ liczb¹ otworów b¹d
szczelin, uzyska siê równie¿ poprawne wyniki przy analizie odczytów tego typu detektorów. Jest to jednak zbêdne ze wzglêdu na du¿¹ granicê tolerancji przy zastosowaniu tylko
jednego otworu (za próg wg kryterium odleg³oci odciêtej maksimum histogramu od odciêtej jej ostatniej wartoci niezerowej przyjêto wartoæ 30, natomiast uzyskane minimalne
i maksymalne wartoci dla odpowiednich typów obrazów wynios³y 22 i 37).

4. Podsumowanie
Rozró¿nienie charakteru ekspozycji w dozymetrii indywidualnej jest wa¿nym zagadnieniem, szczególnie z punktu widzenia zdrowia publicznego. Rozpoznanie charakteru ekspozycji oraz informacja o tym, czy wynik odczytu odpowiada rzeczywistej dawce ma
szczególne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu procedur medycznych
dla osób, u których stwierdzono przekroczenie dawki granicznej przewidzianej w ustawie,
tj. 20 mSv/rok.
W niniejszej pracy zaproponowano metodê, która umo¿liwia rozró¿nienie ekspozycji
statycznej od dynamicznej dla dawkomierza termoluminescencyjnego, na podstawie analizy obrazu wiecenia detektora termoluminescencyjnego. Detektor, umieszczono podczas
ekspozycji pod specjalnie do tego celu skonstruowanym filtrem. Zastosowanie tej metody
w praktyce by³oby mo¿liwe poprzez zast¹pienie jednego ze standardowych aluminiowych
filtrów (rys. 1) filtrem o³owianym z 1 mm otworem.
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