
 

 

 

 

 

   

 

 
 

نسل اول و دوم دستگاه ھای سیتی 
         
 

 جلسھ سوم
 

 [اصول فیزیکی دستگاه ھای سی تی]
 گروه جزوه نویسی



 اصول فیزیکی دستگاه ھای سی تی
 

 ٢    گروه جزوه نویسی
 

  بھ نام خدا

  .شیمیایی است_دتکتور اشعھ خروجی را جمع می کند و پدیده ی فیزیکی رخ می دھد اما فیلم یک پروسھ ی فیزیکی  CT در 

در نظر می گیریم کھ آن ھم معموال برای اطفال  ٨٠را   KVحد پایین   CTدر . بسیار پایین است  MASو   KVتنوع   CTدر 
  .استفاده می شود

CT  نسل اول: 

  

تای آن ھا بعد از بیمار قرار می گرفت و یکی قبل بیمار جلوی تیوپ قرار می گرفت ،  ٢تا بودند کھ  ٣در نسل اول دتکتورھا 
را می گیرد و اثر نوسانات را برای بیمار حذف می    primaryگویند، اشعھ ی   PRE patient،دتکتور قبل از بیمار کھ بھ آن 

  .کند

دتکتورھا بھ گرما و نوسانات محیطی بسیار حساسند بھ گونھ ای کھ اگر نوساناتی در محیط باشد شدت اشعھ ی خروجی بر اثر 
گرفتھ شود، نوسانات بھ صورت سیگنالی  متفاوت خارج می شود و در پروسسینگ ممکن است با مشکلی در بیمار اشتباه 

بنابراین در نسل اول دتکتور قبل بیمار را بھ ھمین دلیل قرار دادند تا اطالعات جمع آوری شده توسط آن کھ بھ بیمار مربوط 
  .نمی باشد از دتکتورھای بعد بیمار کم می کنند

ه و خروجی تغییر بخش نباید خیلی گرم باشد و دتکتورھا  بھ حرارت حساسند و ممکن است باعث افت سیگنال شد......
  .....کند

کھ حرکتی خطی )   Transition(مرحلھ ای دارد، یک حرکت انتقالی  ٢حرکت دارد یا بھ عبارتی یک حرکت  ٢تیوب  ١در نسل
  ).  rotation(مماس بر دایره است و در این مرحلھ اشعھ وجود دارد و دیگری حرکت چرخشی کھ اشعھ وجود ندارد 

حرکت چرخشی وجود دارد، کھ  ١٨٠حرکت خطی و  ١٨٠است یعنی ) نیم دور،دور بیمار(ای درجھ  ١٨٠حرکت ،  ١در نسل
  .کھ این وضعیت بسیار وقت گیر است. در این صورت حرکات مکانیکی باالست و استھالک باال می رود
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ن می برد، زما   min  ۵کھ حدود   ١٣×٢=    mm٢۶:  دتکتور بعد بیمار  ٢:   ١٣mm:  ١پھنای ھر دتکتور در نسل 
  . می شود  min  ٢۵اسالیس تھیھ کنیم زمان فعال ما   ١٠حاال اگر بخواھیم 

  GANTRYفضای _ درجھ می چرخد ١٨٠_ زمان انتظار بیمار باالست_ حرکات مکانیکی زیاد است:  ١نسل   CT عدم مزیت 
 .کاربرد دارد  BRAIN کوچک است کھ فقط برای 

  

  .ھ می چرخد بنابراین اطالعات پایین می آیددرج ١٨٠در نسل اول تیوپ ........ 

اشعھ زمانی کھ از ھوا وارد استخوان شود از یک : وجود دارد)   Water bag( دور سر بیمار یک کیسھ ی آب :  مزیت ھا 
MIN   بھ MAX   دانسیتھ وارد شده کھ یک افت شدیدX-ray   داریم و دستگاه ممکن است خطا کند و روی تصویر آرتیفکت

با وجود کیسھ ی آب چون تفاوت دانسیتھ ی آب و استخوان کم  ١ایجاد می شود اما در نسل )   streak  artifact ( ای  رگھ
. کوچک شود  gantryاست نوسانات شدید رخ نمی دھد و آرتیفکت ایجاد نمی شود ، اما این مزیت باعث می شود کھ فضای 

  .است) مارقبل بی(وجود دتکتور مرجع  ١نسل   CTمزیت دیگر 
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 :   CTنسل دوم 

  

 Pre patientعدد  افزایش یافت کھ بھ صورت خطی کنار ھم قرار می گرفتند ولی دتکتور  ٣٠در نسل دوم تعداد دتکتورھا تا  
از حالت مدادی خارج شده و عریض تر می  ٢اما در نسل )    pencil beam( پھنای اشعھ کم بود  ١در نسل . برداشتھ شد 

  .کمتر می شود ٢تعداد حرکات ما در نسل در نتیجھ . شود

در . درجھ ای داریم پس این نسل ھم نیم دایره می زند ٣٠حرکت  ۶،   ٢درجھ حرکت داشتیم اما در نسل  ١٨٠،  ١در نسل 
  .زمان کاھش و سرعت کار افزایش می یابد: نتیجھ 

  .در این نسل کیسھ ی آب برداشتھ شد بھ دلیل فضایی کھ اشغال می کرد

  .این نسل با وجود دتکتورھای بیشتر سرعت کار بیشتر و اطالعات جمع آوری شده ھم باال رفتدر 

  .ثانیھ کاھش یافت ٩٠تا  ١٠زمان در این نسل بھ 

  .مقطع  ١ھر دتکتور  ١برای یک مقطع  ولی در نسل  ٢دتکتور در نسل ٣٠ھر 

ھمان طور . ( از طرفین است بھ دلیل فاصلھ ی کمترچون دتکتور ھا بھ صورت خطی قرار گرفتند، شدت اشعھ در وسط بیشتر 
  )کھ می دانید شدت اشعھ  با مجذور فاصلھ نسبت عکس دارد

  .نبود ٢پس خطی بودن دتکتورھا طراحی درستی در نسل .... 

  .کاربرد دارد  brain این ود کھ فقط در  ٢عدم مزیت دیگر نسل 

اشتباه بھ بیمار دھیم یا   positionینگ بھ طول می انجامید و اگر پروسس)   min ٢٠حدود ( زمان طوالنی  ٢و  ١در نسل 
مثال کات آخر را می زنیم و . (مشکلی دیگر وجود داشتھ باشد ھمھ ی مقطع ھای زده شده اشتباه شده و نیاز بھ تکرار دارد
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بنابراین باید در نسل ھای ). استتازه کات اول آماده شده و میبینیم کھ اشتباھی صورت گرفتھ پس تمام کات ھا تا آخر اشتباه 
  .بعد سیستم پروسسینگ کامپیوترھا سریعتر باشد کھ اگر اشکالی بود در کات اول رفع شده و کات بعدی زده شود

  اول نسل 

  دومنسل 

  


