
ایي عیغتن دس گشٍّ  :  (CR - Cassette Based Image Storage Phosphor)سیستم رادیوگرافی سی ار 

الثتَ افْل ثثت تقاّیش دس قشاس هی گیشد  (Indirect Digital Radiography)سادیْگشافی دیجیتال غیش هغتقین عیغتن ُای 

هاًٌذ دعتگاُِای آًالْگ هی تاؽذ ّ تٌِا دس کاستخْاى تقاّیش دیجیتال هی ؽًْذ تَ ُویي دلیل هعوْال CRدعتگاُِای 

تَ عیغتوی ًیوَ دیجیتال اعتفادٍ ّ جایگضیٌی تشخی تجِیضات تا  (فیلن  )آعاًتشیي سّػ تشای تثذیل عیغتوِای آًالْگ 

 .هی تاؽذ CRعیغتن 

کَ حاّی ففحَ ای اص فغفش هی CRتذیي فْست اعت کَ تجای کاعت حاّی فیلن ، اص کاعت CRسّػ کاس دس دعتگاُِای 

فغفش حغاط تَ ًْس ّ الیَ ˛ ایي ففحَ اص الیَ ُای هحافظ دس تشاتش ضشتَ . تاؽذ تشای عکظ تشداسی اعتفادٍ هی ؽْد 

. هٌعکظ کٌٌذٍ تؾکیل ؽذٍ اعت 

 

تا قشاس گشفتي کاعت دس . تا اعوال اکغپْص ، ًقاط هختلف ففحَ هتٌاعة تا اًشژی فْتًِْای جزب ؽذٍ ، اًشژی دسیافت هیکٌٌذ 

ّ تاتؼ تاسیکَ لیضس تَ تک تک ایي ًقاط ّ طی ًوْدى طْل خطْط تْعظ لیضس ، اًشژی جزب ؽذٍ رسات  (Scanner)کاستخْاى 

دسیافت ّ عیگٌال حافل ّاسد هثذل آًالْگ تَ  (photo-multiplier tube)تقْست ًْس عاطع هیؾْد کَ تْعظ الهپ هخقْؿ 

دیجیتال ؽذٍ ، تقْیش دیجیتالی ایجاد هی ؽْد ایي کاستخْاى تقْست هغتقین فایل تقْیش سا تَ کاهپیْتش هشتْطَ اسجاع هی 

تعذ اص آؽکاس ؽذى تقْیش ًِفتَ دس فغفش ، کاستخْاى آًشا جِت . دُذ تا دس ًِایت عولیات هقتضی دس هْسد آى اًجام ؽْد 

 .(تَ افطالح آًشا پاک هی کٌذ  )جزب اؽعَ دس آیٌذٍ آهادٍ هی کٌذ 

  

 : میتوان به موارد زیر اشاره نمود CRاز مشکالت سیستم رادیوگرافی سی ار  

کاُؼ ًاچیض دّص اؽعَ تشای ایجاد یک تقْیش هؾخـ تَ ًغثت دیگش عیغتوِای دیجیتال ● 

الثتَ ایي صهاى دس هقایغَ تا سادیْگشافی آًالْگ تغیاس کْتاُتش . کوتش تْدى عشعت ایجاد تقاّیش تَ علت هاُیت کاعت ● 

ؽذٍ 

ًذاؽتي اهکاى پیؾٌوایؼ تقاّیش ● 

http://www.dezhpad.com/Dezhpad_files/CR-Scanner.jpg


کیفیت تَ ًغثت کوتش تقاّیش دس هقایغَ تا عیغتوِای دیگش دیجیتال ● 

صیشا عالٍّ تشایٌکَ ایي کاعتِا تشای تعذاد هحذّدی اکغپْص طشاحی . CRاص ُوَ هِوتش عوش تَ ًغثت کوتش کاعت ُای ● 

. ؽذٍ اًذ اص حغاعیت تاالیی ًیض تشخْسداسًذ ّ دس جاتجایی ًیاصهٌذ دقت صیادی ُغتٌذ 

 


