
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ها نمونه سؤاالت درس تعمير و نگهداري از دستگاه

 نقش گريد در دستگاههاي راديولوژي: -1

 بخشدب)كيفيت فيلم را بهبود مي   الف) كم كردن پرتوهاي اسكتر براي برخورد به فيلم

 الف و ب درست است. د)   كندج) از مرض در مقابل پرتوهاي ثانويه محافظت مي

n 1ولت تغذيه ميشود، 220دور كه با  n ريك ترانسفورماتواز  -2
2

را نمايش ميدهد. ضريب افزايش  88KVدور انتخاب كرده ايم. دستگاه   
 دستگاه راديولوژي چقدر است؟ H.Vترانس 

 400:1د)    1:800ج)   1000:1ب)   400:1الف) 

ثانيه در چند نيم 1/0سيكل كار ميكند. با زمانِ راديوگرافي  50 يكسوسازي نيم موجبا  Xيك دستگاه راديوگرافي با ژنراتور اشعه  -3
 توليد ميشود؟ Xسيكل اشعه 

 50د)   20ج)    10ب)    5الف) 

و  شود SID=100 cmايم. اگر فاصله ، راديوگرافي انجام دادهKV, 500 mA, 0.4 sec 80و با شرايط  SID=80cmدر فاصله  -4
 چقدر بايد باشد تا كنتراست فيلم تغيير نكند؟ mAثابت بماند،  KV, 0.4 sec 80شرايط 

 650د)   1000ج)    500ب)   750الف) 

 سانتي متر باشد. بايد:40ميخواهيم تصاوير قابل مشاهده روي تلويزيونِ دستگاه فلوروسكوپي/راديوگرافي برابر  -5

 سانتي متر انتخاب كنيم. 40صوير را ب) قطر تشديد كننده ت  تنظيم كنيم. 40:1الف) ضريب تشديد سطوح ورودي و خرجي  را 

 گزينه ب و جد)     باز كنيم. 40*  40ج) ميدان تابش را 

 گزينه درست كدام است: -6

 شدت اشعه در راديوگرافي از فلوروسكوپي بيشتر است.ب)   .الف) شدت اشعه ايكس در فلوروسكوپي از راديوگرافي بيشتر است

 د) هيچكدام  سكوپي مساويند.ج) شدت اشعه ايكس در راديوگرافي و فلورو

 است. شيب آند برابر است با: 2mm*2، كانون مؤثر 10mmدر يك تيوب اشعه ايكس با فيالمان بزرگ به ارتفاع  -7

 د)هيچكدام   2/0ج)   درجه5ب)   05/0الف) 

 

 

 



 در يك دستگاه راديوگرافي/فلوروسكوپي: -8

حركت تخت بايد شبيه به راديوگرافي باشد مضافاً حركات گردشي عمودي(ايستاده) و -2بندي فيلم باشد. دستگاه بايد قادر به تقسيم-ا
 I.I, Tv Camera, TVترجيحاً سيستم تلويزيوني شامل -4تيوب اشعه ايكس ترجيحاً سه فاز باشد.  -3افقي(خوابيده) را داشته باشد. 

Monitor  .د دستي باشد.كوليماتور دستگاه باي -5را داشته باشد 

 4و2و1 د)  5و4و3و1ج)  4و3و2و1ب)  5و3و2و1الف) 

آمپر است. 10ولت است و جريان عبوري در سيم پيچ آن 11 و دور 30ولتاژ اوليه سيم پيچ يك ترانسفورماتور  و تعداد دور سيم پيچ  -9
 چند است؟ 600ولتاژ ثانويه آن با تعداد دور 

  220 د)   11ج)   330ب)    22الف) 

 ثانويه سيم پيچ چقدر است؟ جريان -10

 الف و بد)   A 200 ج)   A 0.5 ب)  mA 500 الف)

و هر فوتون ورودي  243000(تشديد كننده تصوير) چقدر است. اگر ضريب تشديد نهايي  I.Iنسبت قطرهاي ورودي به خروجي يك  -11
 فوتون خروجي تبديل شده باشد. 3000به 

 9:1د)    81:1ج)    1:81ب)    1:9الف) 

 يك دستگاه مولد اشعه ايكس، ميلي آمپر شدت جريان چه مداري را نشان ميدهد؟ در -12

 د)مدار اوليه فشار قوي  مدار ثانويه فشار قوي ج)  ب) فيالمان المپ  الف) اتوترانسفورماتور

 در كدام يك از شرايط زير فيالمان تيوب گرماي بيشتري و در نتيجه جريان بيشتري ميخواهد؟ -13

 sec, 300 mA, 60 KV 0.5ب)    sec, 200 mA, 70 KV 1الف) 

 0.5sec, 300 mA, 70 KVد)     sec, 200 mA, 60 KV 1ج) 

سانتي متري  40است. شدت خروجي را در فاصله  50سانتي متري،  80شدت خروجي اشعه ايكس يك دستگاه راديولوژي در فاصله  -14
 محاسبه كنيد.

 25د)   100ج)   20ب)   10الف) 

را نمايش دهد. ولتاژ قرائت  KV 80باشد و كيلوولت متر دستگاه عدد  1:800يك دستگاه راديوگرافي  H.Vاگر نسبت ترانسفورماتور  -15
 واقعي كيلو ولت متر دستگاه چقدر است؟

 ولت 64د)   ولت 90ج)  ولت100ب)  كيلوولت64الف) 

 



سانتيمتر است. 30سانتيمتر تغيير ميدهيم و ارتفاع كوليماتور  150را به  SIDايم. براي راديوگرافي با بوكي استند قرار داده 35در35فيلم  -16
 تيغه هاي انتهايي كوليماتور بايد چند درجه باز شوند؟

 7در  7 د)   5/3در  5/3ج)    3در  3ب)  5در  5الف) 

 180درصد شارژ هستند. با شرايط 80آمپر ساعت و باتريها تا  1/0ولت  و 24باتري 10در يك دستگاه راديولوژي پرتابل كه داراي  -17

mAs  80و KV چند راديوگرافي ميتوان انجام داد؟ 

 بيمار مقدور است 5ب)  درصد شايط كمتر20بيمار با اين شرايط امكان پذير است و بيمار پنج با  4الف) 

 د) الف و ب درست است.      بيمار مقدور است. 8 ج)

باز بوده است. ميخواهيم  35cm*35براي فيلم  9cm*9بصورت   FFD=100cmتيغه هاي انتهايي كوليماتور در يك راديوگرافي  -18
ايد چند در انجام دهيم. تيغه هاي انتهايي كوليماتور ب 35cm*35و براي فيلم  FFD=150cmراديوگرافي را روي بوكي استند با 

 چند باز شوند؟

 5در  5د)     5/12در  5/12ج)    7در  7ب)   6در  6 الف)

، FFD=150cm. در حالت دوم با KV, 200 mA, 0.6 sec 70شرايط راديوگرافي اينطور بوده:   FFD=100cmدر حالت اول با  -19
 چقدر بايد باشد؟ mAميخواهيم با همان ولتاژ و زمان، دانسيته و كنتراست مشابه حالت اول باشد. 

 200د) همان     750ج)    450ب)    500الف) 

 ولتاژ دو سر فيالمان در تيوب اشعه ايكس  در كداميك از شرايط زير بيشتر است؟ -20

 sec, 300 mA, 60 KV 0.5ب)    sec, 200 mA, 70 KV 1الف) 

 sec, 300 mA, 60 KV 0.5د)     sec, 200 mA, 60 KV 1ج) 

 

 

 

 كرديد، جهت تعجيل در فرج حضرتش، صلوات و دعا ختم فرمودهاگر استفاده 

 اين سطور را نيز دعا فرماييد. يو نويسنده 

 و من اهللا توفيق


