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  تاريخچه
از را  X با پرتو او اولين تصوير. مي باشد  1895سال  توسط رونتگن در  X پرتو واقع كشف علم راديولوژي در سرآغاز

  .با ارائه آن به دانشگاه هاي اروپا موجب شگفتي دانشمندان در زمان خود شد گرفت ودست همسر خود 
  

        
  

تالش براي ساخت وگسترش دستگاه هاي  شد و در پزشكي به سرعت آشكار) پرتو رونتگن ( X اهميت كاربرد پرتو
 اولين تيوب. د بودفاقد آن كروكس تهيه شد ولوله يك  از   Xپرتوتيوب اولين . آغازشد 1896سال  پرتو تشخيصي از

اديسون هزاران . ساخته شدندجنس پالتينوم و اولين اسكرين توسط توماس اديسون  با آند از توسط جكسون و Xاشعه 
   .نهايت تنگستات كلسيم را پيشنهاد نمود داد و در كريستال فلورسانت را مورد آزمايش قرار

درمان مجروحان جنگي مورد استفاده  به منظور و به سرعت مورد توجه ارگانهاي نظامي واقع شد X تصويربرداري با پرتو
علم پزشكي  اين شاخه از در پيشرفتهاي چشمگير اص بودجه هاي فراوان ود باعث اختصوخ بهونبه  اين امر. قرارگرفت 

بدن انسان  در X زيان بار پرتو كاربردي ، برخي ازكاربران متوجه آثار اما همزمان با اين تحقيقات مجذوب كننده و. شد
محققان  از مرگ چندين نفرماههاي اوليه باعث  در X پرتوهاي نحوه استفاده صحيح از بدين ترتيب عدم آگاهي از. شدند

  .و دانشمندان فيزيك و راديولوژي شد
  
  

      
  

آزمايشگاه دانشسراي عالي راه اندازي  در شمسي و 1309سال  حسابي در ايران توسط پروفسور در  X اولين دستگاه پرتو
راديولوژي بيمارستاني توسط همچنين اولين دستگاه . استفاده تحقيقاتي داشت  كوچك بود و اين دستگاه بسيار ابعاد .شد

  .زيرزمين بيمارستان گوهرشاد مستقرگرديد ايشان در
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شاخه وجوه  3اين . راديولوژي تشخيصي ، پرتو درماني و پزشكي هسته اي : شاخه اصلي است  3علم راديولوژي داراي 
به تجهيزات  دوره آموزشياين  در. دارند تابش پرتوها سروكار يك ازآنها با نوع خاصي از هر اشتراك نسبتاً كمي دارند و

  .است مربوط به راديولوژي تشخيصي پرداخته شده
  

  مقدمه
 1019Hz- 1016فركانس  و 8m – 10-11-10واقع يك تابش الكترومغناطيسي است كه داراي طول موج بين  در X پرتو

تون را به ومي توان ف يفرض به طور. ناميده مي شود  فوتونالكترومغناطيسي  پرتو كوچكترين كميت هر .مي باشند
  .حركت مي كنند نظرگرفت كه با سرعت نور صورت باندهاي كوچك انرژي در

  

  
  
طبق مدل اليه اي اتم ،  بر. الكترون تشكيل شده است  و )نوترون  پروتون و (اجزاي مختلفي شامل هسته  اتم از هر

حال حركت  روي مدارهاي مشخص در بر هسته و منفي هستند دراليه هاي مختلفي پيرامون الكترونها كه داراي بار
اتم دو مكانيسم جداگانه  در X پرتوبراي توليد . اليه داراي يك انرژي مشخص هستند هر الكترونهاي موجود در هستند و

  :وجود دارد
  
الكتروني مدارهاي  جايي الكترونها درجاب اثر اين پرتوها در) : Characteristic X-ray( مشخصه X توليد پرتو - 1

زماني كه  .يك حفره به وجود مي آيد آن مدار خود خارج شود در مدار دليلي از الكتروني به هر اگر .دنبه وجود مي آي
 Xشود ، اين اختالف انرژي به صورت تابش يك پرتو پر)  با انرژي بيشتر و ( اليه باالتر اين حفره توسط يك الكترون از

  . اتم نمايان مي شود مشخصه از 



ند، 
جاد 

 X  

 در 
 كند
  با
  با

اي 
كل 

مي كن ن عبور
ر موجب ايج
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و فرض  )واحد سطح  تونهاي موجود دروتعداد ف به عبارت ديگر( بگيريم نظر در X را ميزان شدت اولية پرتو I0 اگر زير
اليه  از عبور پس از X آنگاه شدت پرتو، گرفته باشد  يك مادة جاذب قرار از dيك اليه به ضخامت  پرتو مسير كنيم در
  :قابل محاسبه است رابطه زير از)   I(جاذب 

  
  

 
  

  

  

  

  

  :تعريف مي شود  به صورت زير خطي وضريب كاهش  عبارت است از μ اين رابطه ، در
يكاي آن  و ماده كاهش مي يابد سانتيمتر 1 از عبور تونها كه دروف لگاريتم كسري از ضريب كاهش خطي عبارت است از

)cm-1 (است.  
 مي نامند HVLيا  » اليه نيم كننده«  اوليه كاهش مي دهد را ها را به نصف مقدارفوتونماده كه شدت  ضخامتي از مقدار

  .يك منبع خروجي از X كيفيت پرتو كه معياري است از
 ضريب كاهش به چگالي ماده ، μ حاصل تقسيم از .ده به آن بستگي داردتابيده ش X انرژي پرتو ماده و سبه جن μ كميت
  .جنس ماده است  مستقل از بستگي دارد و  Xبه دست مي آيد كه تنها به انرژي پرتو) mμ(  جرمي

صفحه يك  سمت ديگر در و دنبه بدن تابانده شو توليد و X كافيست يك دسته پرتو راديوگرافي براي تهيه يك تصوير
مي شود به طوري كه نواحي داراي  روي فيلم ظاهر عضو بدن بر به اين ترتيب تصويري از. فلورسانت حساس قرارگيرد

 تصوير بافت هاي نرم در و)  را بيشتر جذب مي كنند  Xزيرا پرتو (هستند  روشن تر تصوير در) استخوان( بافت سخت
  . ديده مي شوند  تيره تر

چه بهتركردن كيفيت تصاوير راديوگرافي به  هر راديولوژي تاكنون پيشرفت هاي بسياري به منظورتكنولوژي  آغاز از
تصويربرداري  چگونگي به بررسي اجزاي تشكيل دهنده يك دستگاه راديولوژي واين گزارش ادامه  در .دست آمده است 

  .توسط آن مي پردازيم
  
  
  
  
  
  
  

ذب
 جا

اده
م

  

d  

I  
I0  

I
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d
eII d 0

0 ln1
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نيك وفيالمان و وقوع پديده ترمويشدن  گرماين جريان باعث . است  برقرار A 5-3جريان  و V 10ود حدي ولتاژ
(thermionic) دستگاه هاي امروزي  .جدا مي شوندفلز سطح  اثر حرارت از مي شود كه طي آن الكترون هاي آزاد بر

  .كدام كاربرد مخصوص به خود را دارد فيالمان كوچك و بزرگ هستند كه هر 2داراي 
  

  
  

به سمت آند جذب ) مثبت  الكترود (وآند  كاتدبين  به وسيله ميدان الكتريكي ماد اطراف كات الكتروني توليد شده در ابر
 از زمان حركت به سمت آند يكديگر را دفع مي كنند و هستند ، درمنفي  به دليل اينكه الكترون ها داراي بار. مي شود 

. استفاده مي شود  تداطراف كا يك كالهك كانوني كننده در اين پراكندگي از براي جلوگيري از. هم پراكنده مي شوند 
   .الكتروني مي گرددباريكه و باعث كانوني شدن  مي باشد Mo جنس از منفي و اين كالهك داراي بار

 د الكترون هاي مثبتاثر برخور در. جنس تنگستن ساخته مي شود  معموالً از آند نام داردكه  Xب مثبت تيوب اشعه قط
هستند كه به خارج  Xاين پرتوهاي  .توليد مي گردند Xبه آند و وقوع پديده تابش ترمزي درون آند، پرتوهاي شتابدار 

آن توليد  به دليل برخورد الكترون با آند ، حرارت زيادي در. مي شود  انجام هاالمپ هدايت شده و راديوگرافي توسط آن
  . باال مي رود   C˚2500دما تا )  محل برخورد باريكه الكترون به آند (نقطه كانوني  طوري كه درمي گردد ب

به . المپ مي گردد المپ شود كه منجر به سوختن  بين رفتن خالء موجود در يا از و اين دما مي تواند باعث خرابي آند
يك  عموماً آند متشكل از. هاي گوناگون جهت انتقال حرارت آند استفاده مي گردد فاق از روشاين ات منظور جلوگيري از

نقطه ذوب باالي تنگستن . داده شده است  قرار يبزرگ مسبلوك يك  است كه در  3mm-2ضخامتاليه تنگستن به 
)3370˚C (جايگزين آندهاي  مرحله بعد آندهاي دوار در.  بوداين راستا  درنتقال حرارت زياد مس اولين قدم و ضريب ا

  .سطح آند پخش مي گردد در وجذب نمي شود  )نقطه كانوني(يك نقطه خاص  به اين ترتيب حرارت در و ندثابت شد
نيوم دروي يك هسته موليب شده برجاسازي  (W-Rh)رنيوم  –آند از آلياژ تنگستن در ساخت در تيوب هاي امروزي 
 مي شود رسانايي تنگستن و افزودن رنيوم باعث. ارگرفته است پشت آن يك اليه گرافيت قر استفاده مي شود كه در

 .يابد  همچنين مقاومت آن افزايش

عين حال  در مي كند و تأمينگرافيت ظرفيت گرمايي مورد نياز براي آند را  ،هدف منتقل مي كند  نيوم حرارت را ازدموليب
  .شدن آند دوار مي گردد باعث سبك تر
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ك فاده مي شود

همان
ندوب

سطح
شكس
استف

  

همچ
از تا
نيز ت

سمت
همان
امرو
استف
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  ژنراتور ولتاژ باال - 2
كه بين آند و كاتد برقرار مي شود  اين ولتاژ .مي گردد توسط يك ژنراتور تأمين Xولتاژ باالي مورد نياز براي توليد پرتو 

بنابراين هر چه . به سمت آند مي شوند يك ميدان الكتريكي توليد مي كند كه باعث شتاب گرفتن الكترون ها از كاتد
  .توليد شده افزايش مي يابد X باالتر رود سرعت برخورد الكترونها به آند و در نتيجه انرژي پرتو H.Vمقدار

انواع مختلف  .افزايش مي دهند kV 150را تا حدودكنند و آن استفاده مي 220Vفاز با ولتاژ 3و  ژنراتور از برق تك فاز
  :ژنراتورهاي مورد استفاده در راديولوژي عبارتند از 

 :هاي معمولي ژنراتور -

  )پرتابلدستگاههاي دندان و (تك فاز ، تك پالس   
  پالس 2تك فاز ،   
  پالس 6سه فاز ،   
  پالس 12سه فاز ،  

 . تبديل مي كند kHzرا به ولتاژ  50Hzولتاژ  DCبا استفاده از مبدل  : ) HF يافركانس باال ( ژنراتورهاي ولتاژ ثابت  -

  
 

   
  

  
   

 و نيزكاتد  فيالمانب كردن لتهبراي ممورد نياز  ولتاژ تأمين، كنترل اختالف پتانسيل بين آند و كاتد  و تأمينوظيفه ژنراتور 
  .مي باشد )كنترل زمان پرتودهي(كنترل خودكار پرتودهي 
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 . مجموعه اي از ديودها و كنتاكتورها، ولتاژ باال و ولتاژ پايين ماتورهاي ترانسفور : راتور عبارتند ازناجزاي اصلي يك ژ
اين روغن از بروز جرقه هاي الكتريكي بين اجزا  .تها در داخل يك جعبه فلزي حاوي روغن قرار مي گيرندماين قس

  .كند جلوگيري مي
  

    
  

دين ترتيب ب .ماتور را تنظيم نمود ولتاژ ورودي به ترانسفور الزم استوب اعمال شده به دو سر تيولتاژ  براي كنترل ميزان
توصيف مدارات داخلي و چگونگي توليد و كنترل ولتاژ  .را از خروجي بدست آورد kVp 150-40 مي توان ولتاژ بين

  .با توجه به عدم الزام سازمان قانوني از بحث اين دوره خارج است باال شامل اطالعات تخصصي تر بوده و 
گرم شده آند شروع به چرخش مي كند و  فيالمانبتدا نياز به آماده سازي است كه طي آن ابه منظور انجام پرتو دهي 

اين مراحل به طور خودكار و با فشردن  .ال بسته مي شداانسفورماتور ولتاژ بر مدار اوليه براي برقراري ولتاژ به تركنتاكتو
و عمل پرتودهي در  ولتاژ مثبت به آند اعمال مي شود EXPOSEبا فشار دادن دكمه . گيرد انجام مي READYدكمه 

ه زمان استاندارد داراي نمودار گاوسي شكل نسبت ب به طورلتاژ و. گيرد مدت زمان مشخص شده توسط تايمر انجام مي
  (kVp).نقطه پيك نمودار است دراصل اندازه ولتاژ  دراست و مقدار اسمي ولتاژ 

  
  )موازي ساز( كوليماتورفيلتر و  - 3

دليل يك به همين  .مورد استفاده در راديولوژي از طريق تابش ترمزي توليد مي شوند  Xهمانطور كه گفته شد پرتوهاي 
  .دسته پرتو داراي انرژي ثابت نيستند و به اصطالح داراي يك طيف انرژي مي باشند
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ماكزيمم مي باشد و براي آن يك انرژي متوسط  ارنرژي هاي گوناگون از صفر تا مقدهايي با ا فوتوناين طيف شامل 
  .مي باشد  (Emax)1/3بر قريباً براتعريف مي شودكه ت
و در نتيجه قسمت ابتدايي  را جذب مي كندهاي كم انرژي فوتون، فلزي در مسير پرتو قرار مي گيرد زمانيكه يك فيلتر

پوست و  در به دليل جذب( وز به بيمار دارددانرژي طيف نقش بسزايي در رسيدن  بخش كم. طيف حذف مي شود 
  .گردد دريافتي بيمار مياين بخش از طيف موجب كاهش دوز و به همين دليل حذف  )بافتهاي نزديك به سطح

  

  
  

كه به آن  انجام مي شود ) محفظه شيشه اي و حفاظ آن( اولين فيلتراسيون در داخل خود المپ  Xدر هنگام توليد پرتو 
صفحات فلزي اضافي در مسير پرتو قرار مي گيرند كه به ، پس از خروج از پنجره المپ  .گفته مي شود فيلتراسيون ذاتي

است به اين معني كه ميزان تضعيف  » معادل آلومنييوم« ش فيلتر در اينجا سنجمعيار . گفته مي شود اضافياسيون فيلترآن 
. بيان مي شود  mmAl به اين ترتيب ضخامت فيلتر با واحد .است Alيك فيلتر معادل تضعيف توسط چه ضخامتي از 

  .مي باشد mmAl 1.0-0.5براي مثال فيلتراسيون ذاتي معموالً بين 
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براي انرژي هاي پايين و   Alبا انرژي باال و Xبراي پرتوهاي  Cu .به عنوان فيلتر استفاده مي شود Cu و Alعموماً از 
  .ف راديولوژي عمومي استفاده مي گرددرمصا
جذب  اين فيلترها .از فيلترهاي فلز سنگين استفاده مي شود ) باريم و يد ( د حاجبر تصويربرداري با استفاده از مواد

در دستگاه هاي ماموگرافي با آند از  .و موجب بهبود كيفيت تصوير مي گردند هاي كم انرژي دارندونتبااليي براي فو
  .از فيلترهاي فلز سنگين استفاده مي شود Moجنس 

ران پايين مي آورد و براي جب هد در عين حال شدت اشعه راافزايش فيلتر با وجود اينكه كيفيت تصوير را افزايش مي د
  .را افزايش داد) معموالً زمان(اين كاهش بايد فاكتور هاي تابش 

اين وسيله به محل  .رود منظور محدود كردن محل تابش پرتو به كار مييا موازي ساز وسيله اي است كه ب كوليماتور
  . از محفظه تيوب وصل مي شود و اندازه و شكل ميدان پرتو را تعيين مي نمايد Xخروجي پرتو 

  

            
  

  
  

. هم حركت مي كنند بطور مستقل ازكه جهت عرضي و طولي قرار گرفته اند  زوج صفحه سربي در 2 كوليماتوردر داخل 
 كوليماتوردر داخل  .مي توان يك ميدان پرتو مستطيل شكلي با ابعاد مختلف ايجاد نمود هاكوليماتوربا باز و بسته شدن 

و به  هدايت مي شود كوليماتوربه سمت دهانه خروجي  450يك المپ قرار دارد كه نور آن توسط يك آينه با زاويه 
  .وسيله آن مي توان محل تابش پرتو را مشخص نمود

  
  
  



،  د
 و 
بيه 

دن 
اي 
ت 

ت 
.  د

ت 

 متحرك باشد
X شفاف باشد
زير تخت تعب 

  

مابين بد. گيرد
 از دستگاه ها

بيمار در حالت

و در جهات ده
ي تصوير دارند

اي سربي است

ثابت يا واند 
Xه پرتوهاي 

در كه عموماً 

برداري قرار گ
برخي  در .د

صويربرداري ب

  

 x پراكنده شد
طلوبي بر روي
كل از تيغه ها

 راديولوژي

تخت مي تو 
 بايد نسبت به
له اي است ك

برتصويرمحل 
زوم كمك كند
 به منظور تص

في پرتوهاي 
وژي اثر نامطل
 در واقع متشك

وزشي دستگاه ر
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.ته مي شوند
ت رويه تخت 
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م در واند دقيقاً
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تاق راديوگراف
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گريد .د است

آمو جزوه - مان

Page 13 of 3
 

وناگون ساخت
در هر صورت
 . بوكي باشد

 .(  

        

ند تا بتوكمي 
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ستاده نيز وج
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هندسي آماج درم

8 

رآيي هاي گو
د. ور هستند 

يا بدون ي و
)است كاست 

 

خت حركت م
يرد تا به افزاي
يك بوكي ايس

لي ديگر وسا
توهاي ثانويه 
هاي ثانويه است

شركت مه

  وكي
ختلف و با كار
راي رويه شنا
 تواند با بوكي

ر گرفتن ل قرا

ضي در زير تخ
گي مي قرار يد

داخل تخت ي

تخت و ، دن 
ين پرتوها پرتو
ف اين پرتوه

يولوژي و بو
ي به انواع مخ

دار ز تخت ها
تخت مي. شد
يد و محل گر

به طور عرض 
گريد يك ست

وه بر بوكي د
  .ي شود

به بد x وهاي
به اين. ي شوند

 موثر در حذف

تخت راد -4
ت راديولوژي

برخي ازچنين 
ب آن كم باش
 شود و شامل

 (Bucky)ي 
ر و محل كاس

عالووگرافي 
تاده استفاده مي

  گريد - 5
ثر تابش پرتو

منتشر ميلف 
ي از روشهاي

  
4
تخت
همچ
جذب

مي 
  
  

  
بوكي
بيمار
راديو
ايست

  
5
در اث
مختل
يكي



 آموزشي دستگاه راديولوژي جزوه - شركت مهندسي آماج درمان

Page 14 of 38 
 

مابين بيمار و كاست قرار مي گيرد و باعث مي شود از رسيدن پرتوهاي اين شبكه  .كه به صورت شبكه  توري درآمده اند
  .پراكنده به فيلم جلوگيري شود

  

  
  

گريدها  .گريد جذب مي شوندتوسط عبور كرده و بقيه  كه در راستاي حفره هاي گريد هستند به اين ترتيب كه پرتوهايي
حركت . گريدهاي امروزه متحرك هستند.يا كانوني باشندانواع مختلف دارند مثالً مي توانند داراي حفره هاي موازي 

در اينجا سرعت حركت گريد عامل مهمي  .روي تصوير مي گردد رعرضي گريد باعث محو شدن سايه تيغه هاي سربي ب
  .كيفيت تصوير نهايي را تعيين مي كند است كه

از است شرايط پرتودهي باالتري انتخاب گردد ي از پرتوها نيداراز طرف ديگر در زمان استفاده از گريد به دليل حذف مق
تصوير ) كنتراست( به اين ترتيب تكنسين بايد بتواند بين دوز بيمار و كيفيت .و اين عامل باعث افزايش دوز بيمار مي شود

  .تعادل برقرار كند
  :ريد تعريف مي شود كه عبارتند ازگفاكتور مهم براي ارزيابي كار سه 
 (TP) عبور پرتوهاي اوليه - 1

 (B factor) ب بوكييضر - 2

  (K factor) ب بهبود كنتراستيضر - 3
نسبت پرتوهاي تابشي به  عبارت است از (B)ب بوكي يضر .عبور پرتوهاي اوليه استميزان مربوط به  (TP)فاكتور 

اين فاكتور  .بصورت نسبت كنتراست با گريد به كنتراست بدون گريد تعريف مي شود (K) پرتوهاي عبوري و فاكتور
  .معيار اصلي براي كيفيت گريد است

نسبت ارتفاع تيغه هاي سربي به فاصله بين تيغه ها معياري براي  كه عبارت است از (GR)گريد يت نسبت مهمچنين ك
و تصوير واضح تر چه نسبت گريد باالتر باشد پرتوهاي پراكنده بيشتري حذف مي شوند  هر .تعيين كاربرد گريد مي باشد

  .در مقابل دوز بيمار افزايش مي يابد خواهد شد اما
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  و نحوه ارتباط با بدن اصول كار با دستگاه راديوگرافي

  
همانطور كه اشاره شد علم راديولوژي و كار با تجهيزات تصويربرداري يكي از شاخه هاي مهم پزشكي است و افراد با 

ش بطور بسيار مختصر به بررسي برخي از بخدر اين  .تخصص هاي مختلف در اين رشته تحت آموزش قرار مي گيرند
از دستگاه راديوگرافي ساده بيشتر به منظور تشخيص بافت نرم و . پارامترهاي اساسي در راديولوژي پرداخته مي شود

ابتدا   شدن براي تمامي دستگاه هاي تصويربرداري الزم است دستگاه پس از روشن .سخت از هم استفاده مي گردد
warm-up  ين عمليات براي دستگاه هاي مختلف متفاوت است و هدف از انجام آن در واقع گرم شدن تيوب و ا .شود

  .شامل تعدادي پرتودهي ساده با شرايط پايين كاري مي باشد warm-upعمل . آماده شدن براي تصويربرداري است
اين كار توسط تكنسين . مي گيرند در محل مناسب قرارمطابق شكل زير براي انجام يك راديوگرافي ساده بيمار و كاست 

براي مثال ممكن است تصوير از جهت  .نوع تصوير مورد نياز انجام مي شود اساس راديولوژي و بر طبق دستور پزشك بر
  ...جانبي يا روبرو مورد نياز باشد و

  

  
  
  

 كنيك مورد نياز پزشك ،تكنسين بايد بسته به عضو مورد تصويربرداري و ت، پس از قرار گيري مناسب بيمار و كاست 
در  kVpفاكتور  .ms و زمان پرتودهي mA جريان ،  kVp ولتاژ اين شرايط عبارتند از .شرايط پرتودهي را تعيين نماييد

نشان دهنده ميزان جريان الكتروني ايجاد شده از كاتد  mAاصل اختالف پتانسيل بين آند و كاتد در داخل تيوب است و 
  . به آند است 
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 ،kVp،mAانواع مختلف پانل ها در مدلهاي گوناگون وجود دارد كه به كاربر امكان تنظيم مقادير  انتخاب شرايط،براي 
ms چند نمونه پانل  زيردر شكل  مثال بعنوان. كدام از اين پارامترها داراي يك سلكتور جداگانه هستند هر .را مي دهند

  .دستگاه هاي راديولوژي نشان داده شده است
  

            
  

        
  

 kV،mA،msتنظيم  دستگاه ، كردن كلي بر روي يك پانل راديوگرافي سوئيچ هاي مربوط به روشن و خاموش به طور
تنظيم مي شود كه حاصلضرب جريان در زمان   mAsكميت، بطور جداگانه  msو  mAبرخي از دستگاه ها به جاي  در(

 مربوط بههاي جديدتر كليدهايي  در دستگاه .قرار دارند ... كردن بوكيو خاموش يا روشن  تعيين شماره تيوب ،)است
 نصب كنندهبرنامه ريزي آنها توسط  معموالً براي تكنيك هاي مختلف تعبيه شده اند كه برنامه هاي از پيش تعيين شده

  .انجام مي شود دستگاه
 kVpافزايش فاكتور . شرايط پرتودهي براي هر دستگاه بطور خاص انتخاب مي شود معموالً به دليل تنوع در دستگاه ها ،

...). در مواردي كه نياز به نفوذ باالي پرتو است مثل تصويربرداري از لگن ، كمر ، شكم( باعث افزايش نفوذ پرتو مي شود 
فزايش كنتراست مي شود و در مواردي با توجه به اينكه شدت فوتونهاي ساطع شده را باال مي برد منجر به ا mAافزايش 

انجام مي پذيرد ، براي مثال  msكنترل زمان پرتودهي نيز از طريق تغيير . كه كنتراست باال مورد نياز است استفاده مي شود
مي توان از ) مثالً در تصويربرداري از كودكان( در مواردي كه امكان حركت عضو مورد تصويربرداري وجود دارد 

بستگي به دستگاه و نيز تا حد زيادي بهرحال انتخاب شرايط . باال استفاده نمود  mAيين به همراه جريان زمانهاي پا
  .تجربه و نظر تكنسين دارد

ن وناگواين كار نيز در دستگاه هاي مختلف به صورت هاي گ .عمل پرتودهي انجام مي گيرد پس از تعيين شرايط مناسب،
 و حالت دوم ready كه حالت اول دو حالته هستند hand switch اراي يكاغلب دستگاه ها د. انجام مي گيرد

expose الزم است عضو مورد نظر در زمان  .روي پانل تعبيه شده اند دستگاه ها دكمه هاي پرتودهي بربرخي در  .است
  .بدون حركت باشد تا از بروز تاري و آرتيفكت در تصوير نهائي جلوگيري شود تصويربرداري كامالً
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در خصوص . ي بدست مي آيد يدهي كليشه موجود در داخل كاست در تاريكخانه ظاهر مي شود و تصوير نهاپس از پرتو
  .بحث خواهد شدبطور جداگانه نيز اصول تاريكخانه و فيلم و كاست 
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  براي دستگاههاي پرتوتشخيصي استراليا ضوابط و استانداردهاي دپارتمان سالمت 
  )بعنوان مرجع سازمان انرژي اتمي ايران( 

  
  تعاريف

  .ولتاژ تيوب برطبق تعريف عبارتست از ميانگين اختالف پتانسيل پيك بين آند و كاتد: (kVp) ولتاژ تيوب
  .ميزان جريان الكتروني ايجاد شده از كاتد به آند: (mA) جريان تيوب

  ). مدت زمان پرتودهي مؤثر ( مدت زمان برقراري اختالف پتانسيل بين آند و كاتد : (ms) زمان
 .دوز جذبي به ماده اي كه مورد تابش قرار دارد بستگي دارد .شده به واحد جرم ماده استانرژي جذب : (Gy)دوز جذبي

. مربوط است به اثرات بيولوژيك پرتوها wR فاكتور. در محاسبه دوز معادل ، نوع تابش نيز موثر است: (Sv) دوز معادل
  .مي باشد  X،WR=1   براي مثال براي پرتو

 (WR × دوز جذبي )Σ = (Sv) دوز معادل 

حاصل از پرتودهي اپتيكي شامل مه آلودگي و دانسيته  ومربوط است به ميزان تيرگي فيلم راديوگرافي : دانسيته اپتيكي فيلم
  :دانسيته اپتيكي به صورت زير تعريف مي شود. مي باشد

D = - log10(It/I0) 
  

به اين معني  1 اپتيكي براي مثال دانسيته .استشدت نور پس از عبور فيلم  Itو  )بدون فيلم(شدت نور اوليه  I0در اينجا 
  .از نور از فيلم عبور مي كند% 10است كه فقط 

  
  اقدامات اوليه

  
  مجوزها -

استفاده از دستگاه بايد از افراد  آزمون وانجام  مجوز X-rayپيش از انجام آزمون هاي كنترل كيفي هر يك از دستگاه هاي 
  :زير گرفته شود

 مرجع قانوني - 1

  دستگاهمالك  - 2
  نرخ استفاده از تجهيزات -

دستگاه براي انجام آزمون ها از نرخ استفاده معمول  شده به اردوكه ميزان فشاركاري  شودالزم است اطمينان حاصل 
  .نظر قرار گيردمد سازنده دستگاه بايد  طيشرا .دستگاه تجاوز نكند

ايد مراقبت ويژه وجود داشته شرايط تحمل دستگاه است بدر مورد دستگاه هايي كه شرايط كار آنها پايين تر از ماكزيمم 
پيش از اعمال شرايط باالتر از محدوده كاري  بايد حتماً ، از آسيب ديدن تيوب جلوگيري در اينجا به منظور . باشد

  . محدوديت هاي سازنده در نظر گرفته شود
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عمدتاً با ( . مناسب انجام شود warm-upز در صورتيكه ولتاژ تيوب قابل تغيير است پرتودهي با شرايط باال پس ا
 ) .مي شود warm-upجريان پايين و زمان هاي طوالني تيوب  ، هاي پايين kVPاستفاده از 

براي دستگاه هايي با توان پايين  30به  1بايد از سيكل كاري  سازنده دستگاه در دسترس نباشد، مجوزهايصورتيكه  در
  .ثانيه تا پرتودهي بعدي صبر كنيد 30ثانيه پرتودهي بايد  1هر  براي مثال به ازاي. استفاده نمود

  حفاظت پرتوي -
از تابش گيري غير ضروري حفظ كنند و نمي بايست خود را در را خود  مي كنند بايد ركا X-rayافرادي كه با تجهيزات 

 .يواره ثابت محافظ انجام گيردبايد از پشت د كار با دستگاه هاي راديولوژي ثابت حتماً. قرار دهند X-rayمعرض تابش 
 2فاصله بيش از  ( افزايش فاصله از تيوب:  ت است ازراصول حفاظتي ثانويه بايد رعايت شوند كه عبا اينصورت ، در غير

هاي متحرك  و يا استفاده از حفاظ) mmPb 0.25حداقل با ضخامت معادل ( پوشيدن روپوش حفاظتي سربي ، ) متر
  .مانند ديواره يا آجرهاي سربي

  .بايد داري مانيتورينگ شخصي باشد تا بتواند ميزان پرتوگيري را ثبت كند رآزمونگ
  ثبت نتايج حاصل از آزمون -

ايرادات دستگاه در هنگام آزمون بايد ثبت شوند حتي  .تمامي نتايج بايد ترجيحاً در فرم هاي گزارش استاندارد ثبت گردند
برخي از ايرادات ممكن است براي بعضي از مدل هاي خاص معمول  .يش از پايان آزمون ها اين ايراد برطرف گردداگر پ

  .ممكن است بقيه بيماران و كاركنان را در معرض ريسك قرار دهد خطاگزارش  عدم توجه به اين مساله و باشند و
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تشخيصي دستگاه هاي پرتوت در كنترل كيفي معرفي پارامترهاي داراي اهمي
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1 - FFD -  اين فاصله به طور معمول در دستگاه هاي راديوگرافي  .فاصله نقطه كانوني تا سطح فيلمعبارت است از

سفالومتري و ماموگرافي اين فاصله ثابت مانند  دستگاه هااز در برخي  .توسط متر يا درجه بندي نشان داده مي شود
بيان  FSD (Focus to Skin Distance)در دستگاههايي مانند تك دندان نيز فاصله ثابت است و بصورت .  است

 .مي گردد 

  

  
  

  
 .گيرد انجام مي FFD=100cm در راديوگرافي ساده آزمون هاي كنترل كيفي عموماً هايبراي دستگاه

 برابراست با دوز Xبراي دستگاه هاي پرتو برطبق تعريف ماكزيمم ميزان نشت قابل قبول: ماكزيمم نشت استاندارد - 2
1Gy  1در هر ساعت در فاصلهm اين استاندارد در شرايطي است كه تيوب با ماكزيمم ولتاژ ممكن  .از نقطه كانوني

  .و ماكزيمم جريان پيوسته كار كند
زمان و  ولتاژ، به منظور اندازه گيري تكرارپذيري براي خروجي آماري  اين فاكتور – (CV)درصد ضريب تغييرات - 3

مقدار قابل پذيرش  .ميانگينمقدار بر  تقسيم (STD) عبارت است از انحراف معيار CV .تعريف مي شودپرتودهي 
CVبراي اين فاكتور در آزمون هاي كنترل كيفي برابر    .است  5%

1

)(
1 1

2

−

−
=

∑
=

n
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x
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i
i

  
  .انجام مي شود mAsآزمون خطي بودن خروجي نسبت به ، منظور سنجش صحت خروجي ب  - ضريب خطي بودن - 4

  :ضريب خطي بودن به صورت زير تعريف مي گردد
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متفاوت بدست  mAsدر ازاي دو  X2 و   X1مقادير . است  X = Dose(mGy)/mAsبا  ربراب Xمقدار  هدر اين رابط
  .بيشتر شود 0.1شرايط مختلف نبايد از مقدار پرتودهي در براي Lضريب  مي آيند و

پرتوهاي خروجي از )  دوز و يا( است كه شدت  Al طبق تعريف مقدار ضخامت بر -  (HVL) اليه نيم كننده - 5
  .دستگاه را به نصف مقدار اوليه كاهش مي دهد

هاي مختلف مقادير kVp نشان دهنده ميزان كيفيت پرتو خروجي از دستگاه است و برطبق استاندارد براي HVLفاكتور 
 2.1mmAl نبايد از  HVL مقدار  kVp 70= در براي مثال در راديولوژي ثابت و. براي آن تعريف مي شود يحداقل

  .كمتر باشد
  

150 140  130  120  110  100  90  80  70 kVp  
4.1 3.8 3.5 3.2 3.0 2.7 2.5 2.3 2.1  HVL(mmAl) 

  
  
  

  اصول كنترل كيفي دستگاه راديوگرافي
  

خصوص دستگاه هاي پرتو در  .يك اصطالح عمومي به معناي بررسي عملكرد يك سيستم است»  كنترل كيفي«  مبحث
قبول با اعمال تشخيصي هدف از انجام كنترل كيفي تنظيم فاكتورهاي اصلي دستگاه به منظور ايجاد يك تصوير قابل 

همچنين تالش براي مشخص كردن مشكالت دستگاه پيش از آنكه ايرادي در عكس بيمار . حداقل پرتودهي به بيمار است
مقادير پرتوگيري بيمار و كاركنان و ايمني ،  كيفيت تصوير: سي شوند عبارتند ازمواردي كه بايد برر. مربوطه به وجود آيد

 اجزاي مكانيكي دستگاه، دوز بيمار، دستگاه راديولوژي بايد مقادير ولتاژ و زمان پرتودهي، به اين منظور براي هر .دستگاه 
  .و ميدان نوري و نيز ايمني پرتوي مورد آزمايش قرار گيرند كوليماتور كانوني، نقطه ايمني الكتريكي دستگاه،

همچنين . ....وAAPM,IEC,NEMA :براي مثال .فوق وجود دارد استانداردهاي مختلفي براي بررسي فاكتور هاي
در ايران مقادير در نظر گرفته . اعالم شده است (IAEA)از طرف آژانس بين المللي انرژي اتمي  برخي از استانداردها

  .تعيين شده است استرالياشده براي نتايج آزمون هاي كنترل كيفي دستگاه هاي پرتو تشخيصي برطبق استاندارد 
گيرد  بررسي اجمالي آزمون هاي كنترل كيفي كه در حال حاضر براي دستگاه راديولوژي انجام ميبه  هوزجدر ادامه اين 

  . تخادرپ ميهاوخ
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  تطابق ميدان نور با ميدان پرتو آزمون -1
كه اين در صورتي .تعيين مي شود كوليماتورآينه داخل  همانطور كه گفته شد محل تابش پرتو توسط نور منعكس شده از

پرتو ممكن است محل مورد نظر براي تصوير برداري در معرض تابش  محل تابش پرتو مطابقت نداشته باشدميدان نور با 
 .موجب افزايش دوز بيمار مي گردد تحالدو  كه در هر بدن پرتو دريافت كنندهاي غير ضروري قرار نگيرد و يا اينكه بافت
ميدان  FFD=100cmقرار گرفته با روي يك كاست حاوي فيلم  بر ابزار تست كوليماتورابتدا ، براي انجام اين آزمون 

عموماً اين آزمون به . دنموص مشخنيز توسط ماركر را لبه هاي ميدان نور مي توان  .شود تنظيم مينوري بر روي آن 
   .دودن ميدان پرتو انجام مي گردهمراه آزمون عمود ب

  

  
  

و ) هعالمت گذاري شد كه قبًال( اختالف بين لبه هاي ميدان نور فيلم،پس از ظهور  .يك بار با شرايط پايين پرتودهي كنيد
انحراف بين ميدان پرتو و  طبق استاندارد ، رب .دواندازه گيري مي ش )كه برروي فيلم مشخص است( محل تابش پرتو

نمونه جدول  .باشد 100cm نقطه كانون تا سطح فيلم برابرفاصله كه  بيشتر باشد به شرطي 1cm نبايد از ميدان نور
  .مربوط به اين آزمون به شكل زير است 

  

  
  
  
  
  آزمون عمود بودن پرتو -2
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سطح تخت (بر سطح فيلم  Xبه منظور باال رفتن كيفيت يك تصوير راديولوژي الزم است محور اصلي تابش پرتوهاي 
و محور  )كاتد -راستاي آند  (براي انجام اين آزمون ابتدا بايد اطمينان پيدا كرد كه محور تيوب  .عمود باشد) راديولوژي

و با يك بار مي تواند همزمان با آزمون ميدان نور اين آزمون  .ت تخت استابه مواز) كاتد- عمود بر راستاي آند( عرضي
  .دهي انجام شودپرتو

و مشخص كردن لبه هاي ميدان نوري فانتوم عمود بودن را در  100cm برپس از تنظيم فاصله نقطه كانوني تا تخت برا
است كه دو سر آن بسته است و  كسيك استوانه توخالي از جنس پرسپ اين فانتوم به صورت ( مركز ميدان نور قرار دهيد

سطح  بر ر كامالًپس از پرتودهي اگر ميدان پرتو در وسط ميدان نو ).دو ساچمه سربي در دو وجه آن جاسازي شده است
  .  تصوير دو ساچمه بر هم منطبق مي شود عمود باشد،

  

                      
  

با توجه به اينكه طول فانتوم مورد  .عدم انطباق تصاوير نشان دهنده زاويه دار بودن ميدان پرتو نسبت به خط عمود است
درجه و  1.5زاويه انحراف كمتر از آنگاه  دشاختالف داشته با 4mmمركز تصوير دو ساچمه  اگر ،است  16cmاستفاده

  .نمونه جدول مربوط به اين آزمون به شكل زير است .نتيجه آزمون مورد پذيرش خواهد بود
  

  
  كوليماتورشدت نور  - 3
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تيوب را براي اين كار  .اندازه گيري مي شود  LUXبر حسب  كوليماتوردر اين آزمون ميزان شدت نور مربوط به المپ 
توسط را مربع ميزان شدت نور  سمت ارباز كنيد در چه 25cm×25قرار داده ميدان نور را به اندازه  100cmدر فاصله 

اختالف شدت نور  .زمينه را اندازه بگيريد كوليماتورسپس المپ را خاموش و شدت نور  .وكس متر اندازه گيري كنيدل
  .نمونه جدول مربوط به اين آزمون به شكل زير است .اشدب 100LUX با زمين نبايد كمتر از كوليماتور

  

  
  
  
  
  آزمون صحت و تكرارپذيري ولتاژ ژنراتور -4

و  )روي پانل نشان داده مي شود كه بر(واقعي دستگاه و مقايسه با مقادير اسمي  kVpاز اين آزمون تعيين مقدار  هدف
  .پرتودهي متناوب استهمچنين تعيين ميزان تكرارپذيري ولتاژ دستگاه در چند 

چينش آزمون متفاوت ، استفاده نمود كه بسته به نوع دستگاه  هاي مختلف موجودkVp meterاز  مي توانبه اين منظور 
)  kVp 80-50 از معموالً( مختلف دستگاه را بر روي مقادير kVp بايد تنظيم دستگاه آزمونگر حال پس ازبهر .است

تنظيم شده  kVpواقعي با  kVp  اختالف بين مقدار ميانگين .بار پرتودهي انجام دهيد 3تنظيم و براي هر مقدار حداقل 
  .مي بيشتر باشدسمقدار ا% 10راديولوژي نبايد از  بر روي دستگاه



 آموزشي دستگاه راديولوژي جزوه - شركت مهندسي آماج درمان

Page 26 of 38 
 

  
  

  .بيشتر باشد % 5 نبايد از (CV) مقدار درصد ضريب تغييرات، همچنين براي سنجش تكرارپذيري 
را  kVp كه آزمونگر حتماً بايد طوري باشد واقع ولتاژ پيك است و تنظيمات دستگاهكه ولتاژ اسمي در  يادآوري مي شود
  .اندازه گيري كند
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  دهيتكرارپذيري زمان پرتو آزمون صحت و - 5
ي دهي و مقايسه آن با مقادير اسمي و همچنين تعيين ميزان تكرارپذيرآزمون تعيين مدت زمان واقعي پرتوهدف از اين 

خروجي  دستگاه هاي آزمونگر امروزي توانايي اندازه گيري ولتاژ و زمان و .متناوب استتايمر دستگاه در چند  پرتودهي 
تنظيم دستگاه آزمونگر با توجه به محدوده زماني كه با  پس از .را بطور همزمان و با يك بار پرتودهي دارا مي باشند

و به گاه تنظيم كرده را بر روي دست)  500msتا 100ms معموالً(متفاوت دستگاه راديولوژي كار مي شود زمان هاي 
اما گاهي مي توان براي  انتخاب گردد =100mAو kVp =70بهتر است  .بار پرتودهي كنيد 3ازاي هركدام حداقل 

ميانگين زمان واقعي با همانند آزمون ولتاژ اختالف مقدار  .تركيب آزمونها ، از ولتاژ و جريانهاي مختلف استفاده نمود
  .مورد قبول است% 5 كمتر از  CV و مقدار %10مقدار اسمي كمتر از 

  

  
  

  
  
از جايي محاسبه مي شود  استاندارد براي اندازه گيري زمانمقدار و گاوسي شكل است  كه نمودار ولتاژ داشتتوجه  يدبا

  .  مي رسد  kVp 0.75كه ولتاژ به 
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  تكرارپذيري خروجيآزمون  - 6

همانطور كه ( هدف از اين آزمون سنجش ميزان تكرارپذيري دوز خروجي دستگاه در طي چند پرتودهي متناوب است
يك شرايط ثابت  .)گفته شد با توجه به نوع دستگاه آزمونگر اين آزمون مي تواند همزمان با دو آزمون قبل انجام شود

 .بار نتايج را يادداشت كنيد و هر بار پرتودهي كنيد 3حداقل  دقيقه 10پرتودهي را انتخاب و در يك دوره زماني كمتر از 
نبايد از  يك شرايط ثابت در براي خروجي CVينجا نيز ضريب در ا .شرايط متفاوت انجام دهيد 4اين كار را براي حداقل 

  .بيشتر باشد% 5
  

  
  
  
  (Half Value Layer) آزمون اليه نيمه كننده -7

انجام براي .  سنجيده مي شود HVLهدف از انجام اين آزمون ، تعيين كيفيت پرتو خروجي از دستگاه است كه با معيار 
  kVp=80اابتددر . استفاده مي شود mm 3-0.5 و با ضخامتهاي بين% 99با خلوص حداقل  Alاين آزمون از فيلترهاي 

 1.5 , 2( متهاي مختلف اسپس فيلترهاي با ضخ .بت كنيدفيلتر پرتودهي و مقدار دوز را ث بدون رو يك با هرا انتخاب كرد

 .دهي كنيدهيد و هر بار با شرايط ثابت پرتوقرار د ) رقبل از دستگاه آزمونگ (پرتو  رترتيب در مسيه را ب) ... و 0.5 , 1 ,

 به اين كار را تا زماني تكرار كنيد كه ميزان دوز بدست آمده حدوداً
3
بايد نمودار  پس از ثبت نتايج ،. مقدار اوليه برسد  1



 آموزشي دستگاه راديولوژي جزوه - شركت مهندسي آماج درمان

Page 29 of 38 
 

كه دوز اوليه را به نصف  Alنمودار مقدار تقريبي ضخامت اين تغييرات دوز نسبت به ضخامت فيلتر رسم شود و از روي 
برحسب   HVL كميت. براي اين منظور مي توان از فرمول نسبت داده شده به نمودار استفاده كرد .بدست آيد مي رساند
mmAl  80=ي بيان مي شود و برا  kVp 2.3نبايد ازmmAl اين آزمون به صورت زير  نامديچنحوه  .كمتر باشد

  .است
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 HVLبراي محاسبه . به نمودار نسبت داده شده است  y = -31.88 x + 146.8خطي با معادله شكل  نيابراي مثال در 
  :را محاسبه كنيم  xرا برابر نصف مقدار دوز اوليه قرار دهيم و مقدار  yكافيست در اين معادله فاكتور 

76 = -31.88 x + 146.8             x = 2.22 mmAl 
 

 بدين ترتيب. است و قدرت نفوذ اندكي دارد ينشان دهنده اين است كه پرتو داراي كيفيت پايين HVLپايين بودن مقدار 
افزودن فيلتر اضافي به دستگاه موجب  .جذب پرتو در بدن بيمار باال بوده و دوز دريافتي باال مي رود كه مطلوب نيست 

همچنين  .افزايش مي دهدرا  HVL ميزانيجه ميانگين انرژي و در نت ،شده  Xحذف قسمتهاي كم انرژي از طيف پرتو 
  . افزايش مي يابد  HVLبا افزايش ولتاژ و فركانس ولتاژ 

  

kV p  حداقل HVL بر حسب
mmAl 

70 2.1 

80 2.3 

90 2.5 

100 2.7 

110 3.0 

120 3.2 

130 3.5 

140 3.8 

  
  mAsو  زمان ،mA آزمون خطي بودن نسبت به  -8

مقدار دوز خروجي بطور ، يا زمان  mA به اين معني كه با افزايش ،و زمان رابطه خطي دارد  mA مقدار دوز خروجي با
پرتودهي كرده يك بار با يك شرايط ثابت  رآزمون پس از تنظيم دستگاه آزمونگبراي انجام اين  .خطي افزايش پيدا مي كند

  :شودمي به صورت زير تعريف   X1 كميت .و مقدار دوز را اندازه گيري كنيد 

X1=   
  

 X1 را مشابه X2پرتودهي كرده و ديگر يك بار . را تغيير دهيد و بقيه را ثابت نگه داريد  mAفقط در شرايط پرتودهي 

  .بيشتر باشد 0.1از  و مقدار آن برطبق استاندارد نبايد ضريب خطي بودن به صورت زير تعريف مي شود. بدست آوريد

L= | |
|  )ضريب خطي بودن(  |
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است و  X2=9.81250 مقدار mA=100براي  و X1=9.60938 مقدار mA=80براي براي مثال در جدول فوق 
  :ضريب خطي بودن عبارت است از

010.0
|81250.960938.9|
|81250.960938.9|
=

+
−

=L  

  
خروجي نسبت به زمان توان ضريب خطي بودن  مي  ms دادن و تغيير mAو kVpبه همين ترتيب و با ثابت نگه داشتن 

بدين ترتيب كه در يك ،  بايد بررسي گردد mAsخطي بودن نسبت به  ، قابل تنظيم باشد mAs فاكتور اگر .سنجيدرا 
  .ميزان دوز خروجي بدست آمده و در رابطه خطي بودن قرار مي گيرد mAsولتاژ ثابت با دو مقدار 
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ت  
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به اين .است
قرار داد ماتور
و با شرايهيد 

از ظهور فيلم 

يا نه ت  اس
 بايد اندازه گي

حد .دهيد ار
تصحيح نشتي 

هندسي آماج درم

8 

ا كوليماتورز 
كوليمادر زير 

سربي قرار ده
سپ .ي كنيد

م قابل توجه
نشتي  باشد 
از تيوب قرا 

1mG است.

شركت مه

 
 نشت پرتو از
رقه سربي را د
پس از ورقه س
ك بار پرتودهي

  .گيري شود

 بر روي فيلم
1لم بيش از 

100cm صله

Gy/h برابر كند

  كوليماتور 
مون بررسي 

ور. زم است 
قابل پرتو و پ

يك )يم است
ي بايد اندازه گ

ي ظاهر شده
روي فيل بره 

ي و در فاصل
سته كار مي كن

نشتآزمون 
ف از اين آزم

50×50m الز
ي فيلم را مقو

گاه قابل تنظي
مقدار نشتي، 

والً اينكه نشتي
دايجاد ش كي

ل وجود نشتي
پيوس mAكثر

  
9 -

هدف
mm

حاو
دستگ
دهد

  

  
اصو
اپيتك
محل
حدا
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كه  مي باشدمشخصات تيوب  به سرعت خنك شدن تيوب بستگي دارد و جزء، پيوسته  mA حداكثرگفتني است كه 
  .توسط سازنده مشخص مي گردد

  
  آزمون نشت تيوب -10

حاوي فيلم راديولوژي كاست  يبراي اين منظور از تعداد .از اطراف تيوب استت پرتو هدف از اين آزمون بررسي نش
طوري كه روي كاست ها به سمت مركز ب كاست ها را توسط نوار چسب به اطراف تيوب بچسبانيد. مي شوداستفاده 

 ربا شرايط باال يك با ببنديد و را كامالً كوليماتور .گيرند بر تمامي فضاي اطراف المپ را در تيوب باشد و حتي االمكان
مقادير نشتي را در محل هاي وجود نشتي اندازه گيري  به اندازه گيري،درصورت نياز  مانند مرحله قبل .پرتودهي كنيد

  .صورت وجود نشتي محل آن مشخص باشد در بهتر است كاست ها به نحوي عالمت گذاري شوند تا .نماييد
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  آزمون يكنواختي گريد -11
بايد يك كاست  به اين منظور.  اين آزمون بررسي كيفيت تصاويري است كه با استفاده از گريد تهيه مي شوندهدف از 

 ...)فيلتر فلزي و  -ورقه پلكسي گالس( در صورت امكان يك فانتوم همگن .دهيد درون بوكي دستگاه قرار حاوي فيلم را
با يك شرايط معمول براي ايجاد  .و بوكي را فعال كنيد كاست باز كنيدابعاد ميدان را به اندازه  .را در مسير پرتو قرار دهيد

ارگوشه و مركز فيلم اندازه پس از ظهور فيلم مقادير دانسيته اپتيكي را در چه .پرتودهي كنيد 1دانسيته حدود تصويري با 
  .باشد 0.1 اختالف بين اين مقادير نبايد بيشتر از .نيدكگيري 

  .ستاده است اين آزمون براي آن تكرار مي شوديي بوكي اكه دستگاه دارا صورتي در
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 از سطح تخت قرار 10cm حدوداً فاصله حدود شود و بهتر است دستگاه درسطح حساس دتكتور مبه ميدان پرتو بايد 
دهي پس از پرتو .دشوروي اندازه گيري ها جلوگيري  پراكندگي بر سير پرتوهاي حاصل از پراكندگي و پثأگيرد تا از ت

و براي انجام كليه  يك بار اين تنظيمات انجام شود كافي است .افزار نشان داده مي شود منر اطالعات بدست آمده در
  .مورد استفاده قرار گيرد )HVLو زمان و خطي بودن و  kVp آزمون(آزمونهاي اندازه گيري 

و در فاصله بين  بر روي تستر قرار نگيرند دقت شود كه فيلترها مستقيماً Alتوسط فيلترهاي  HVLبراي انجام آزمون 
منظور اندازه گيري ب. گهداري فيلترها استفاده نمودمخصوص مربوط به ن ابزار بايد ازبراي اين كار  .تيوب و تستر باشند

به تستر متصل شود و در تنظيمات اوليه بخش مربوط به اندازه  luxmeterبايد كابل مربوط به  ،كوليماتورشدت نور 
  .فعال گردد (Ambient light)گيري نور محيطي 

 از طريق بلوتوثدر اينجا نيز ارتباط  .است Palmاتصال به  هاافزار و لپ تاب راه ديگر استفاده از اين تسترم به جز نر
ايراد اين روش اين است كه امواج بلوتوث نمي توانند از فاصله بيش  .ها مي باشدبرقرار شده و تنظيمات مشابه نرم افزار

در   Palm همچنين نمي توانند از ديوار سربي عبور كنند و بنابراين الزم است. يك متر اتصال را برقرار كنندحدود از 
  .هنگام پرتودهي نزديك به تستر و داخل اتاق سربي باشد

  
  و صفحه مدرج فانتوم عمود بودن - 2

بسته از جنس  اين فانتوم كه جهت آزمون عمود بودن مورد استفاده قرار مي گيرد بصورت يك استوانه توخالي و در
  .عدد ساچمه جاسازي شده است سرآن دو در دو پرسپكس مي باشد كه
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در زير نقطه  كامالً صاف و عمود بر محور تابش پرتو و دقيقاً يحسطصفحه مدرج و در روي يك  بايد براين فانتوم 
  .كانوني قرارگيرد و تصوير از آن گرفته شود

  
  دستگاه دانسيتو متر -3

راديولوژي  مورددر . راديوگرافي استفاده مي شود هايفيلم (OD)از اين دستگاه براي اندازه گيري ميزان دانسيته اپتيكي 
 .اندازه گيري مي شود طرف و مركز فيلم 4در  ODاين وسيله براي آزمون يكنواختي گريد كاربرد دارد كه توسط آن 

هستند براي سنجش دانسيته اپتيكي ايجاد شده توسط دتكتورهاي  AECهمچنين در دستگاههايي كه داراي سيستم 
  .مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد 

است كه در جاي خود توضيح ... و CT-scanتاريكخانه و نيز يكنواختي تصوير  كنترل كيفيدهاي آن در از ديگر كاربر
  .داده خواهد شد
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