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 :دندان رادیولوژی 

 

. دًذاى ُا اعتفادٍ هی ؽْد سادیْگشافی دًذاى تشای سادیْگشافی داخلی دُاى ّ اصدعتگاٍ

هی ؽْد کَ  تیْب تَ ًحْی ًقة. یکغْ کٌٌذٍ  تؾکیل هی دُذ اعاط آى سا تیْب خْد

 تایوش دعتگاٍ. اًذاصٍ ًمطَ کاًًْی تیْب کْچک اعت .تیؾتشیي لاتلیت هاًْس سا داؽتَ تاؽذ

 .کٌذ تَ طشیك عاػتی یا الکتشًّیکی کاس هی

  

 دندان سیستمهای دیجیتال رادیوگرافی یونیتهای رادیوگرافی دندان ،

یؼٌی تاج  )دًذاى هٌفشد  دًذاى تشای تقْیشتشداسی اص دًذاًِا ، آًاتْهی یک یًْیتِای سادیْگشافی

ًیض خِت  دس تیواساى تالغ ّ اطفال ّ (هثل پْعیذگی  )دًذاًی  ّ هؾکالت (، گشدى ّ سیؾَ 

 .تَ کاس هی سًّذ تشًاهَ سیضی ّ اسصیاتی هشتْط تَ استْدًغی

 . عفالْهتشیک سادیْگشافی داخل دُاًی ، پاًْساهیک ّ: اعت  عَ ًْع تقْیشتشداسی لاتل اًدام

فیلن داخل  تقْیشتشداسی تایت ّیٌگش ، پشی اپیکال ّ اکلْصال ، دس سادیْگشافی داخل دُاًی خِت

 سادیْگشافی تایت ّیٌگش ، تاج ّ یک عْم فْلاًی سیؾَ دُاى تیواس لشاس هی گیشد ّ تقاّیش

سادیْگشافی پشی اپیکال ، کل عاختاس دًذاى  دس. دًذاًِای فْلاًی ّ تحتاًی سا ًؾاى هی دُذ 

هاگضیالسی تشسّی فیلن ُای خذاگاًَ ای  سیؾَ تشسّی یک فیلن ّ آسّاسٍ ُای هاًذیثْالس ّ ؽاهل

 . تقْیش هی ؽْد

  . آلیوای کْچک ّ تضسگ سا ًؾاى هی دُذ تقاّیش سادیْگشافی الکْصال ، عطح دًذاًِای

 هاگضیلْفاعیال تا اعتفادٍ اص یک پشتْگشداى ّ یک سادیْگشافی پاًْساهیک ، تقاّیش ًاحیَ دس

دس یک تقْیش هٌفشد ، تَ فْست  عپظ لْط دًذاًی. کاعت فیلن خاسخی تَ دعت هی آیذ 

تقاّیش  یًْیتِای پاًْساهیک ، ػالٍّ تش تِیَ. دادٍ هی ؽْد  یک ؽکل تیضْی ًوایؼ

 عیٌْعِای ( Tmj ) خِت تقْیشتشداسی اص هفقل سادیْگشافی لْکالیضٍ اص عاختاس دًذاًی ،

هتشّهای فْست ّ  Tmj تیواسی آگضیالسی ّ اعتخْاى تٌذی فْست تشای کوک تَ تؾخیـ

خِت تَ  سادیْگشافی عفالْهتشیک یا ًوای خودوَ ،. هی سّد  پاتْلْژی عیٌْعی تَ کاس

هطالؼات . هْسد ًظش تَ کاس هی سّد  دعت آّسدى تقاّیشی اص کل خودَ یا یک ًاحیَ
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پشّتضُا تَ کاس هی سّد  اسصیاتی سؽذ ّ تؼییي پالًِای دسهاًی استْدًتیک یا عفالْهتشیک خِت

هتماطغ ، خِت تِیَ  پاًْساهیک ّ عفالْهتشیک هی تْاًٌذ تْهْگشافی تؼضی اص یًْیتِای.

تکٌیک کَ  ایي. ُای هاگضیالسی ّ هاًذیثْالس سا اًدام دٌُذ  تقاّیش ػشضی چٌذ الیَ اص آسّاسٍ

همایغَ  ) کاهپیْتشی یا تْهْسگشافی خطی اهکاى پزیش تْد عاتماً تٌِا کاستشد تْهْگشافی ،

کاهپیْتشی ، عیغتوِای هدِض تَ تخت  هحقْالت تحت ػٌْاى اعکٌشُا ، تْهْگشافی

تیواساى لثل ّ تؼذ اص ػول  خِت تشًاهَ سیضی پیًْذ ّ ًیض اسصیاتی( (ستْگشافی  ) سادیْگشافی

 .اعت خشاحی هفیذ

دیدیتال تقْیشتشداسی دًذاى ُن خْاًذٍ هی  عیغتوِای دیدیتال سادیْگشافی کَ عیغتوِای

دُاًی تَ ػٌْاى خایگضیٌی تشای  تشای تِیَ تقاّیش کاهپیْتشی خِت سادیْگشافی داخل ؽًْذ ،

دیدیتالی هغتمین ّ  تقْیشتشداسی. دًذاى پضؽکی هؼوْلی تَ کاس هی سًّذ  x فیلوِای اؽؼَ

خِت  تقاّیش هتؼذد ، کاُؼ دفؼات اکغپْص ّ حزف صهاى الصم پشداصػ تقْیش اهکاى ًوایؼ

اًذّدًتیک  تقْیشتشداسی دیدیتال هی تْاًذ تشای اػوال ظِْس ّ ثثْت فیلن سا فشاُن هی کٌذ ،

داسًذ ،  دیگش اػوال سّی دًذاى کَ ًیاص تَ تقاّیش هتؼذد تشًاهَ سیضی ّ اسصیاتی اًدام ایوپالًت ّ

 . تَ کاس سّد

 

 : دندان اصول عملکرد یونیتهای رادیوگرافی -

، تیْب  x ژًشاتْس اؽؼَ داخل دُاًی ، پاًْساهیک ّ عفالْهتشیک اص یک یًْیتِای سادیْگشافی

تشکیة ایي اخضاء . گشدد  لْکالیضاتْس ، یک تالیوشّیک پاًل کٌتشل تؾکیل هی ، یک x هْلذ اؽؼَ

گغتشٍ  تش حغة هذل ،. هتفاّت اعت  x ًْع ژًشاتْس اؽؼَ تغتگی تَ ًْع سادیْگشافی ّ

تا  5اص  ( MA ) ؽذت خشیاى- 100 ّ 50دًذاًپضؽکی تیي  x دس یًْیتِای اؽؼَ ( kv ) کیلّْات

تَ ػٌْاى  ). ُا یک حالت سا اسائَ هی کٌٌذ  تؼضی یًْیت.  هیلی آهپش هی تْاًذ تغییش کٌذ 20

 ( MA10 ّ KV70 هثال

 ژًشاتْسُای اؽؼَ . سا تاهیي هی ًوایٌذ KV ّ MA لثل اًتخاب ّ تشخی دیگش گغتشٍ ای اص حاالت

x تش حغة ؽکل هْج kv ژًشاتْسُای اؽؼَ. ؽًْذ  طثمَ تٌذی هی x  ًدًذاًپضؽکی ، هؼوْال 

ُغتٌذ اها اهشّصٍ تؼضی تْلیذ کٌٌذگاى  ّ خْد یکغْ ؽًْذٍ AC ژًشاتْسُایی ًین هْج ، تا تشق
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دس . اسائَ هی ًوایٌذ  ( DC ) ثاتت فشکاًظ تاال یا هْلتی پالط ّ ژًشاتْسُایی تا ّلتاژ ژًشاتْسُای

تَ اًذاصٍ ای  x هؼوْالً ژًشاتْس اؽؼَ ژًشاتْسُای ّلتاژ ثاتت ّ فشکاًظ تاال داسًذ ، یًْیت ُایی کَ

یًْیت ُای سادیْگشافی  تغیاسی اص. تتْاًذ تا تیْپ هْلذ اؽؼَ اًدام ؽْد  کْچک اعت کَ

 کٌتشل ؽًْذٍ تْعظ سیضپشداصًذٍ ُا هی تاؽٌذ کَ x دًذاى داسای ژًشاتْسُای اؽؼَ

تَ ػٌْاى هثال ، ًْعاًات ّلتاژ خظ  . ػولکشدُای ّیژٍ ای سا تَ فْست خْدکاس کٌتشل هی کٌذ

، تَ ػالٍّ ژًشاتْسُای  تْدٍ ّ تَ طْس خْدکاس تْعظ کاهپیْتش خثشاى هی ؽًْذ لاتل خثشاى

هی  ، اغلة داسای خطا یا تِای داخلی هی تاؽٌذ کَ عثة لغوت کٌتشل سیضپشداصًذٍ ُا

اکثش . خطا تشسّی کٌغْل ظاُش ؽْد  گشدًذ دس فْست تذ ػول کشدى ُش لغوت تَ ًؾاًَ

 تا 7000ظشفیت گشهایی اص  سادیْگشافی داسای آًذُای تا تکاسسفتَ دس یًْیتِای x تیْتِای اؽؼَ

 )فْستی – یک یًْیت کَ تشای تْهْگشافی فکی. هی تاؽٌذ  (Hu)  ّاحذ گشهایی50000

 Hu 300000تیْب آًذ دّاس تا ظشفیت گشهایی  طشاحی ؽذٍ اعت اص یک (دًتْهاگضیلْفاعیال 

دس یًْیتِای  mm1 یًْیتِایی تا آًذ دّاس تا اص mm 3/0 اًذاصٍ ًمطَ کاًًْی اص. هی کٌذ  اعتفادٍ

 هیلی هتش 400 تا 200تمشیثاً  SID دس یًْیتِای داخل دُاًی ،. آًذ ایغتا گغتشدٍ اعت  داسای

دس اًْاع تا . ؽْد  اسائَ هی SID دس یًْیتِای پاًْساهیک هؼوْالً یک . ، لاتل تٌظین اعت

 دس. لاتل تٌظین اعت  mm 1600 حذّد SID عفالْهتشیک لاتلیتِای دّگاًَ پاًْساهیک ّ

کْاللیضاتْس اعتْاًَ ای ّ یا هخشّطی خِت  داسای x یًْیتِای داخل دُاًی تیْب هْاد اؽؼَ

دس تؼضی ًوًَْ ُا ، . اعت  ّ کاُؼ تؾؼؾغ پشکٌذٍ x کشدى ّ ؽکل دادى تَ پشتْ هحذّد

اؽؼَ  ّ کاُؼ یثؾتش دّص SID هحذّدعاصی پشتْ، تشای افضایؼ هخشّط تلٌذ دیگشی خِت

 تشسّی تاصّی تاؽًْذٍ ای کَ تا صّایای هختلف حالت تیْب هؼوْالً ،. دسیافتی تیواس ّخْد داسد 

دیْاس یا عمف ًقة ؽْد یا تَ یک عتًْی  ایي تاصّ هی تْاًذ تشسّی. هی گیشد عْاس هی ؽْد 

دس یًْیتِای پاًْساهیک ّ  . صهیي اتقال یاتذ ّ یا تشسّی پایَ چشخ داس حشکت کٌذ هحکن ؽذٍ تَ

ؽکافذاس ،  ُوشاٍ تا یک دیافشاگن x تیشًّی فیلن ّ تیْب اؽؼَ عفالْهتشیک ، کاعت هغطح

لشاس  x عش تیواس دس فافلَ کاعت ّ تیْب اؽؼَ ؽکل طشاحی هی ؽًْذ ّ C تَ فْست تاصّیی

 . گیشد هی

 ، پیشاهْى عش تیواس کَ تْعظ یک x تیْب هْلذ اؽؼَ دس سادیْگشافی پاًْساهیک ، کاعت تیشًّی
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دس سادیْگشافی . هی کٌٌذ  ًگِذاسًذٍ هتقل تَ یًْیت ، ثاتت ًگِذاؽتَ ؽذٍ حشکت

،  دس  x اؽؼَ ؽکل تَ ٌُگام تاتؼ C یافتَ ّ عش تیواس ّ تاصّی افضایؼ SIDعفالْهتشیک ، 

 سادیْگشافی تایت ّیٌگ داخل دُاًی ، ضوائن پالعتیکی دس. ّضؼیت ّیژٍ ای حفع هی گشدًذ 

ّ ًؾاًگش ُای هیلَ ای یا حلمَ ای  biteplate تؼییي کٌٌذٍ هْلؼیت کَ اص یک ًگِذاسًذٍ فیلن ، 

 ساعتا عاختي هٌاعة پشتْ اؽؼَ ؽذٍ اًذ ، هی تْاًذ خِت کوک تَ اپشاتْس تشای ُن تؾکیل

x اعتمشاس دلیك تیواس تغتگی  دسسادیْگشافی پاًْساهیک ، کیفیت تقْیش تَ . ّ فیلن تَ کاس سًّذ

یا توام خْدکاس ، تا  یًْیتِای پاًْساهیک ، داسای عیغتن ُای توام هْتْسی لزا تغیاسی اص. داسد

تلْک ُای  ًگِذاسًذٍ عش ، تکیَ گاٍ چاًَ ،. پشتْ هی تاؽذ  ُوشاعتایی دّگاًَ یا عَ گاًَ

 تَ ػالٍّ ،. ثاتت عاختي عش تیواس تَ کاس هی سًّذ  گاصصدًی ّ یا پؾتیثاًی ُای تیٌی ، خِت

دیدیتالی ًمطَ کاًًْی ّ ًیض  تؼضی عیغتن ُای ّضؼیت دٌُذٍ تَ عیغتن ًوایؼ

تقْیشتشداسی ،  تشًاهَ سیضی ؽذٍ خِت تِیٌَ عاصی ّضؼیت هٌاعة حشکتِای خْدکاس اص پیؼ

دُاًی ،   ثاًیَ تشای سادیْگشافی داخل4 تا 01/0هؼوْل ،  صهاًِای اکغپْص. هدِض هی تاؽٌذ 

پاًْساهیک هتغیش   ثاًیَ تشای سادیْگشافی20 تا 5عفالْهتشیک ّ   ثاًیَ تشای سادیْسگافی5 تا 1/0

 خِت سادیْگشافی. هی تاؽٌذ  ( AEC ) کٌتشل خْدکاس تؼضی اًْاع آى ، داسای. هی تاؽذ 

 (خِت کاُؼ دّص خزتی تیواس  )فْیل هغی  داخل دُاًی ، اص فیلن دّ الیَ تا پؾتْاًَ ای اص

تشای دًذاًِای آعیای کْچک   mm41*31 اًذاصٍ ُای فیلن داخل دُاًی. ؽْد  اعتفادٍ هی

کاهل  تشای تقْیشتشداسی. دًذاًِای پیؾیي ّ ًیؼ هی تاؽٌذ  تشای mm35*22 ّ تضسگ ّ

 سادیْگشافی ُای. سادیْگشافی هْسد ًیاص تاؽذ   تقْیش22 تا 14دًذاًِا ، هوکٌغت تیي 

، cm30*5/12 ، cm30*15 اًذاصٍ ُای پاًْساهیک ّ عفالْهتشیک ففحات فیلن تک الیَ دس

cm18*13 ّ cm 30*24 تؼضی تْلیذ کٌٌذگاى ،  سا تَ تٌاعة ًواُای اًتخاتی تَ کاس هی تشًذ ،

تشًاهَ ُای  ػالهتگزاسی فیلن سا خِت چاپ پاساهتشُای اکغپْص ، عیغتن ُای کاهپیْتشی

 اطالػات تشسّی فیلن ُای پاًْساهیک ّ عفالْهتشیک اًتخاب ؽذٍ ، تؼییي ُْیت تیواس ّ دیگش

 . اسائَ هی کٌٌذ

دعتگاٍ لشاس  یًْیت ، یک کٌغْل کٌتشل یا تش یک خؼثَ دّاصدٍ پاًل کٌتشل هی تْاًذ تشسّی خْد

 . کٌتشل تذّى یًْیت ًقة هی ؽْد ّ لاتل خذا ؽذى اعت دس تؼضی یًْیت ُا ، خؼثَ. تگیشد 
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دیدیتال پاساهتشُای اکغپْص پیاهِای ساٌُوا ّ  ًؾاًگشُای پاًل کٌتشل ؽاهل ًوایؼ آًالْگ یا

 . پیؾاپیؼ هی تاؽذ خطا یا تِا ّ تشًاهَ سیضی APCتیاًگش خطا ،  کذُای

پاًْساهیک ّ  سیضپشداصًذٍ ُا کٌتشل هی ؽًْذ لادس تَ تقْیشتشداسی یًْیتِایی کَ تْعظ

 تکٌیک عفالْهتشیک تشسّی پاًل کٌتشل اًتخاب هی ؽْد ٌُگاهی کَ. عفالْهتشیک هی تاؽٌذ 

دادٍ ؽکاف هٌاعة دیافشاگن سا اًتخاب  ؽکل سا تَ عْی هْلؼیت حشکت C ، کاهپیْتش ، تاصّی

تطثیك استفاع ًیض هی  یًْیتِا ، ُوچٌیي داسای حشکت ػوْدی هْتْسی ، خِت تؼضی. هی کٌذ 

اًتخاب اًذاصٍ  دس تؼضی اًْاع هْخْد اعت ، ؽاهل تضسگٌوایی ، کیفیتِای ّیژٍ ای کَ. تاؽٌذ 

تْهْگشافی  (هثل عیٌْعِا  )اص هحلِای خاؿ  فیلن ، تشًاهَ ُایی خِت تقْیشتشداسی

 . کٌتشل اص ساٍ دّس ّ تشًاهَ ُای تضویي کیفیت اعت همطؼی ،

 : دندان سیستم های دیجیتال تصویربرداری از -

فیلن فشاُن هی  ا هکاى هؾاُذٍ فْسی تقاّیش سا تذّى تَ کاستشدى عیغتن ُای دیدیتال کَ

، عخت افضاس  x ففحَ تقْیشتشداسی ، یک عیغتن اؽؼَ کٌٌذ اص یک عٌغْس داخل دُاًی یا

تِیَ کٌٌذٍ ًغخَ چاپی ، تؾکیل  ًشم افضاس کاهپیْتشی خِت پشداصػ تقْیش ّ یک چاپگش ّ

 ( CCD ) ُایی کَ اص یک عٌغْس داخل دُاًی اعتفادٍ هی کٌٌذ ، دس عیغتن. ؽذٍ اعت 

 دُاى تیواس لشاس هی گیشد ّ تَ فْست الکتشًّیک تَ ، دس ٌُگام تقْیشتشداسی عٌغْس دس داخل

 . عیغتن کاهپیْتش هتقل هی گشدد

عیگٌالِای الکتشیکی تثذیل  سا ؽٌاعایی کشدٍ آًِا سا هغتمیواً تَ x ُای ایي عٌغْس اؽؼَ

فشعتادٍ  تقْیشی دیدیتال خِت پشداصػ تَ عیغتن کاهپیْتشی عپظ دادٍ ُای. هی کٌذ 

 هی  rate-earth تشگیشًذٍ یک ففحَ تؾذیذگش دس دیگش ًوًَْ ُا ، عٌغْس دس. هی ؽًْذ 

ایي آسایَ عیگٌال آًالْگی سا تَ . اعت  کْپل ؽذٍ CCD تاؽذ کَ تْعظ فیثش ًْسی تَ یک آسایَ

پیکغل تَ یک تقْیش  خایی کَ ایي عیگٌال پیکغل تَ . ًوایؾگش هی فشعتذ ّاحذ پشداصػ

 دسّى هْاد هماّهی لشاس دادٍ ؽذٍ اعت تا لْاصم تثذیل هی ؽْد عٌغْس داخل دُاًی

کٌتشل تِذاؽت ّ خلْگیشی اص ػفًْت  خِت. دس هماتل سطْتت هحافظت ؽًْذ  CCD الکتشیکی

 . اًذ پْؽؾِای پلی اتیلي یکثاس هقشف تؼثیَ ؽذٍ تشسعیِا ، دس ٌُگام اًدام

 تقْیشتشداسی دًذاى ، تَ خای عٌغْس داخل دُاًی، اص ًْع دیگشی اص عیغتن دیدیتال -
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تقْیشتشدسای ًاصک ّ تذّى عین ، ُواًٌذ  ففحات. ففحات تقْیشتشدسای اعتفادٍ هی کٌذ 

ُواى هٌطمَ تؾخیقی  داخل دُاًی هؼوْلی ، دس دُاى تیواس ثاتت هی ؽًْذ ّ فیلوِای

 . دٌُذ فیلن ُا سا تحت پْؽؼ لشاس هی

 تقْیشتشداسی دس یک اعکٌش لیضسی لشاس هی گیشد کَ پظ اص ایٌکَ اکغپْص اًدام گشفت ، ففحَ

ففحات تقْیشتشداسی . دیدیتالیضٍ هی کٌٌذ  تقْیش سا خِت اػوال تغییشات تش ففحَ کاهپیْتشی ،

یکثاس هقشفی کَ دس ٌُگام  هکشس لاتل اعتفادٍ هی تاؽٌذ ّ گیشٍ ُای پالعتیکی تَ طْس

تیواساى تَ کاستشدٍ  پْؽاًٌذ خِت خلْگیشی اص اًتمال آلْدگی هیاى سادیْگشافی ففحات سا هی

دُاًی  دیدیتال هی تْاًذ ُوشاٍ تا یًْیت سادیْگشافی داخل عیغتن تقْیشتشداسی. هی ؽًْذ 

 . هؼوْلی تَ کاس سّد

تغییشات تش سّی تقاّیش  عاصگاس تا ًشم افضاس هٌاعة ، خِت اػوال (ؽخقی  کاهپیْتش ) PC یک

عاصی لثَ ُا ،  پشداصػ تقْیش ؽاهل صّم ، گشداًذى تقْیش ، ّاضح خلٍْ ُای. تَ کاس هی سّد 

 تقْیشی ، تطاتمات سّؽٌایی ّ کٌتشاعت ّ اًذاصٍ گیشی سًگ تا کیفیت تاال ، ًواعاصی چٌذ

اهکاى هذیشیت هدوْػَ دادٍ ُا سا  ُوچٌیي تؼضی عیغتن ُا. فْافل ّ صّایا هی تاؽذ 

اعتاًذاسد تْدٍ ّ یک  تقاّیش لاتل رخیشٍ عاصی ّ تاصیافت دس لالة فایل . فشاُن هی کٌٌذ

  . ّعیلَ یک چاپگش ّیذیْیی تِیَ ؽْد ًغخَ چاپی اص آى هی تْاًذ تَ

 : شده مشکالت گسارش -

هفقل دس طْل  تیواس ٌُگام اعتفادٍ اص دعتگاُِای ّضؼیت دٌُذٍ خطا ُا دس ّضؼیت دادى تَ

 خطاُای اکغپْص هٌدش ؽْد کَ تقْیشتشداسی تکشاسی سا سادیْگشافی تاتت ّیٌگ هوکي اعت تَ

خطا دس ُوشاعتا عاصی دعتگاٍ . هی یاتذ  ایداب کشدٍ ّ اص ایي طشیك دّص خزتی تیواس افضایؼ

آعیة دیذگی اعتخْاى  تؾخیـ پْعیذگی ُای پشّگضیوال ّ اًذاصٍ گیشی هیضاى هی تْاًذ

سادیْگشافی  اخضایی اص یًْیت. تایت ّیٌگ تحت تاثیش لشاس دُذ  آلْئْالس سا دس سادیْگشافی ُای

 هی تاؽٌذ ، تایذ تا تَ کاسگیشی یک هحلْل ضذ ػفًْی دًذاى کَ دس تواط تا تیواس ّ اپشاتْس

ّ یا تا ًْاس پالعتیکی یکثاس هقشف  هیکشّب صدایی گشدًذ (هثل ُیپْکلشیت عذین  )کٌٌذٍ 

پالعتیکی اًدام گشفتَ ،  صهاًی کَ سادیْگشافی تا اخضای پیچیذٍ دس لفاف پْؽیذٍ ؽًْذ

ُا  دس تؼضی یًْیت. گضاسػ ؽذٍ اعت  x ژًشاتْسُای اؽؼَ خطاُای تؾخیقی دس تؼضی
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تاثیش هیذاى الکتشیغیتَ عاکي ایداد ؽذٍ  هوکي اعت تحت x ػمشتَ ّلت عٌح ژًشاتْس اؽؼَ

تٌاتشایي اپشاتْس ًاچاس هی ؽْد کَ اص  . پالعتیکی کَ یًْیت سا هی پْؽاًذ لشاس تگیشد تْعظ ًْاس

دس ًتیدَ فیلن دس  حمیمی ، لشائت ًادسعت سا خثشاى ًوایذ ّ kvp افضایؼ طشیك کاُؼ یا

ّ پیؼ اص  اپشاتْسُا تایذ اص چٌیي ّلایؼی آگاٍ تاؽٌذ. گیشد  هؼشك اؽؼَ کوتش یا تیؾتش لشاس هی

هیضاى تؾؼؾغ دس یًْیتِای . اًتخاب کٌٌذ  هٌاعة سا kvpتکاستشدى ًْاس پالعتیکی ، 

ؽذٍ دس دًذاى پضؽکی  اعتفادٍ x اگش چَ اؽؼَ. دًذاى تغیاس اًذک هی تاؽذ  سادیْگشافی

،  سا دس عطح خِاًی تؾکیل هی دٌُذ x ُای تؾخیقی اؽؼَ  دسفذ توام تشسعی25تمشیثاً 

 . هؼادل دّص هْثش تدوؼی خِاًی هی تاؽذ  دسفذ اص2 تا 1سادیْگشافی دًذاى ػاهل تٌِا 

سادیْگشافیک ّ تکٌیک تقْیشتشداسی تَ  دّص هْثش دس ُش اکغپْص هتٌاعة تا ًْع یًْیت هؼادل

 تا 7سادیْگشافی داخل دُاًی ّ  تشای µsv 5/3 هؼادل دّص هثش هؼوْل اص. هتفاّت اعت  کاسسفتَ

20 µsv دس سادیْگشافی پاًْساهیک ،  دّص خزتی تیواس. سادیْگشافی پاًْساهیک هتفاّت اعت  تشای

سادیْگشافیک دًذاًپضؽکی  دس ٌُگام تشسعی. اًتخاب ؽذٍ تغتگی داسد  اغلة تَ تشًاهَ ُای

تقْیشتشداسی کَ دّص  تَ ػالٍّ تکٌیکِای. تایذ خلْگیشی تَ ػول آیذ  اص اکغپْصُای غیشضشّسی

صهاى  دس ُش (ُای تلٌذتش ، اًذاصٍ ُای کْچک هیذاى  SID ) خزتی تیواس سا کاُؼ هی دٌُذ

ُای دیدیتال تقْیشتشداسی دًذاى هی تْاًٌذ  عیغتن. هوکي تایذ هْسد اعتفادٍ لشاس تگیشًذ 

ًغثت تَ فیلن تَ تؾؼؾغ  CCD دسیافتی سا تا حذ صیادی کاُؼ دٌُذ صیشا ؽٌاعٌذٍ دّص

دًذاى حذالل  چَ تؾؼؾغ پشاکٌذٍ دس اطشاف یًْیت ُای سادیْگشافی اگش. کوتشی ًیاص داسد 

 دًذاًپضؽکی تا سػایت تْفیَ ُای تْلیذ کٌٌذٍ خِت اعت ، دًذاى پضؽک ّ تکٌیکِای

دًذاى هی تایغتی اص تواط غیش ضشّسی  هحافظت اص اؽؼَ دس ٌُگام کاس تا یًْیت سادیْگشافی

 . پشُیض کٌٌذ x تا اؽؼَ

 : سیر تکاملی -

ُای تضسگتش ّ کیلّْلتِای تاالتش  SID دسسادیْگشافی دًذاى تش کاُؼ دّص تا تَ کاستشدى پیؾشفت

هثل ًیْتیْم  )خذیذ  عشیؼتش ، تَ کاستشدى فیلتشُای اضافی ّ هْاد فیلتشی تَ ُوشاٍ فیلن ُای

 . پتاًغیل ثاتت ّ فشکاًظ تاال ، تٌذتش گؾتَ اًذ تا x ّ ژًشاتْسُای اؽؼَ (

اص آى صهاى ، .  هؼشفی ؽذ 80اّاخش دَُ  اّلیي عیغتن دیدیتال تقْیشتشداسی دًذاى دس
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دیدیتالی دًذاى هی تْاًذ دّص خزتی  ًؾاى دادٍ کَ تَ کاستشدى عیغتن تقْیشتشدسای تحمیمات

سا فشاُن کشدٍ ، رخیشٍ عاصی  دُذ ، اهکاى آًالیض صًذٍ ، ُوشاٍ تا تقْیشتشداسی تیواس سا کاُؼ

تمشیثاً ُش عالَ  اًتمال تقْیش سا هوکي هی عاصد ، ػولکشد عٌغْسُا کاهپیْتشی ، تاصیاتی ّ

 . تِثْد یافتَ اعت

ّ  TMJ دسهاى پشتْدًتال ، اسصیاتی تالیٌی دس تقْیشتشداسی سّی کاًال ، استْدًغی ، کاستشدُای

دیگش في آّسی ُای . ُغتٌذ  ُای تاج ، پلِا ّ پشکشدگیِا ، ٌُْص دس حال تکاهل تضسگٌوایی لثَ

 تحت هطالؼَ هی تاؽٌذ سادیْگشافی دیدیتالی تفشیمی ّ دیدیتالی کَ دس حال حاضش

 . تْهْگشافی کاهپیْتشی هی تاؽذ

تْهْگشافی کاهپیْتشی  ایي گضاسػ تحت پْؽؼ لشاس گشفت یک اعکٌش ّیژٍ یک یًْیت کَ دس

 . هْخْد اعت دًذاًپضؽکی اعت کَ دس اسّپا

 

 


