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Computed radiography
  نخستین فناوری تصویر برداریCRرادیوگرافی کامپیوتری یا 

دیجیتال بود که در دسترس قرار گرفت  .این فناوری ابتدا توسط
1980کمپانی فوچی وبر پایه صفحات فسفری در اوایل سال 

کاربرد کلینیکی پیدا کرد .در این فناوری  دیتکتورهایی  با قابلیت
حساسیت باال به فوتون جایگزین سیستم فیلم اسکرین سنتی
شدند .در این تکنیک صفحه فسفر درون کاستی متناسب با سطح
مورد تصویر برد اری قرار گرفته و بدون تغییر در ژنراتور ، تیوب
اشعه ایکس و دیواره بوکی یا سیسستم تخت استفاده می شد..این
فناوری به تکنولوژیست این امکان را می دهد تا به مانند سیستم
های فیلم- اسکرین قدیمی تصاویر معمول را تهیه کند .تفاوت در
چگونگی شکل گرفتن  تصویرنهفته و پردازش آن است



 بر پایه سه مرحله است :CRیک سیکل شگل گیری تصویر در 
 

)پاک کردن3)بازخوانی 2)اکسپوز 1
 

 که دارایSPSدرون کاست رادیو گرافی یک الکترود تصویر یا 
detective layer    شامل BaFX:Eu2 که در این فرمول   Xمی 

 ) باشد قرار دارد .Cl, Br or Iتواند یکی از هالوژن ها(
 

می توانند تصاویر نهفته را برای مدت زمانSPSنمونه های اولیه 
قابل توجهی در خود حفظ کنند .
 
کریستال های فسفر معموال در یک صفحه و درون رزین قالب

 به وسیله اشعه ایکس اکسپوز میPSPگرفته می شوند وقتی 
شود رویداد تشعشع موجب تحریک الکترون باند واالنس و حرکت
آن به سمت باند رسانایی می شود .



این الکترون تحریک شده انرژی فوتون ایکس را جذب کرده و در سطح
پایدار انرژی اتم باقی می ماند .فسفر های انباشته شده انرژی اشعه
ایکس را در ساختار کریستال جذب نموده و تصویر پنهان شکل می گیرد

spدر این حالت پر انرژی، توزیع فضایی این الکترون ها  دردیتکتور 
شکل می گیرد. این انرژی  به دام افتاده اگر با یک انرژی نوری مضاعف

photostmulated luminescenceiبا طول موج مناسب با فرایند  
تحریک شود می تواند منتشر شود . بعد از اکپوژر اشعه ایکس و تشکیل

 اسکن می شود .بازCR در دستگاه تفکیک و بازخوانSPSتصویر پنهان 
خوانی فرایندی است که که به دنبال اکسپوژر صفحه تصویر و تشکیل

 با پرتوIP  را تشکیل می دهد .وقتی الیه CRتصویر دومین مرحله از 
لیزری پرانرژی با طول موج خاص پیکسل به پیکسل اسکن شد انرژی
ذخیره شده به صورت نوری با طول موجی متفاوت ازنور لیزری آزاد می

photostimulatedشود . نتیجه این راه اندازی فرایند 
luminescenceانتشار نور آبی متناسب با تشعشع ایکس اصلی و آزاد 

شدن الکترون برانگیخته الیه انرژی پایینتر است



.این نورها به وسیله یک دیود نوری جمع آوری شده و تبدیل به بار
الکتریکی می شود در حالیکه یک دستگاه مبدل آنالوگ به دیجیتال این
نورها را به  یک تصویر دیجیتال مشابه تبدیل می کند

  که همان پاکCRسر انجام سومین مرحله تصویر برداری به سبک
کردن سیگنال های باقی مانده است صورت می گیرد.الکترون های
باقی مانده تصویر پنهان پس از بازخوانی هنوز در الیه هایی با انرژی
باال قرار دارند این الکترونهای پر انرژی  پس از فرایند بازخوانی با
استفاده از یک منبع نوری بسیار شدید سفید رنگ  که تله های
الکترونی را خالی میکندپاک می شوند .
 
 



Digital radiography
 در اواخر سالflat-panelدیجیتال رادیوگرافی با سیستم مسطح 

 همچنین به سطحflat-panel به بازار عرضه شد .سیستم 1990
 مشهور است.دیتکتورها از یک الیهX-Rayبزرگ دیتکتورهای 

  تشکیل شده اند کهTFTسنتیالتور وفوتودیود حساس به نور
 مبدل غیر مستقیم نامیده می شود .آنها از الیهTFTدیتکتور

photoconductorحساس به اشعه ایکس و یک جمع کننده بار 
 نام دارند استفاده میTFTالکتریکی که دیتکتورهای مبدل مستقیم 

 برای ثبتTFT)مرجع که در آرایه های a-Siکنند.سیلیکونها بیشکل (
سیگنال های الکترونیکی استفاده می شود نبایستی با سلنیوم

 درX-Ray) استفاده شده برای تسخیرانرژی  a-Seبیشکل (
دیتکتورهای دیجیتال مستقیم مغشوش شوند .



 . این سیستم های خوانای  الکترونیکی امکان یک فرایند بازخوانی
فعال را که بازخوانی ماتریکس فعال نامیده می شود فراهم می کند.
فرایند یگپارچه بازخوانی بسیار سریع صورت می گیرد .آرایه های

TFTبه طور نمونه در الیه های چند گانه با بازخوانی الکترونیکی در  
پایینترین سطح و آرایه های جمع کننده بار الکتریکی در باالترین
سطح در یک زیر الیه شیشه ای قرارمی گیرند  .متناسب با نوع
دیتکتور تولید شده الکترود های جمع کننده بار الکتریکی یا اجزای
دریافت کننده نوردر الیه باالیی این ساندویچ الکترونیکی قرار
دارند .مزایای این طراحی شامل : ترکیب سایز و دستیابی صریع به

 به میزان زیادی فراترDRتصویر دیجیتال است . امروزه کارایی 
 رانشان میTFT  است. شکل زیر ساختار آرایه CRازسیستمهای 

دهد.



 direct conversion systems(DDR)
)a-Seسیستم های مبدل مستقیم  ازسطوح گسترده سلنیوم بی شکل(

به عنوان یک ماده نیمه رسانا به دلیل  خواص جذب اشعه ایکس و
قدرت تفکیک فضایی فوق العاده زیاد ذاتی آن استفاده می

 تحت تابش اشعه ایکس قرار گیردflat-panelکنند   .پیش از انکه 
یک میدان الکتریکی در سرتاسر الیه سلنیوم به کار گرفته می

)a-Seشود .پس از تابش اشعه ایکس الکترونها و حفراتی درون الیه (
 جذب شده به بار الکتریکی تبدیلX-Rayایجاد می شود .فوتونهای 

شده و تحت تاثیرمیدان الکتریکی به صورت ممتد و بی درنگ به سوی
الکترودهای جمع کننده بار روانه می شوند. آنها بارهای الکتریکی
متناسب با بیم اشعه ایکس تولید و به طورعمودی به هر دو سطح الیه

)a-Seسلنیوم بدون انتشار جانبی منتقل می کنند .در پایین الیه (
 رفته در جایی ذخیرهTFTبارهای الکتریکی به سمت جمع کننده بار 

می شوند تا بازخوانی گردند .



 indirect conversion systems 
 
سیستم های مبدل غیر مستقیم از سطوح گسترده سزیوم آیوداید

)CsI) یا گادولینیوم اکسی سولفید (Gd2O2Sبه عنوان دیتکتور (
X-Rayاستفاده می کنند .سنتیالتورها و فسفر های به کار رفته در 

دیتکتورهای مبدل غیر مستقیم می توانند هم دارای ساختار خاص
باشند یا بدون ساختار .اسکتر سنتیالتورهای بدون
ساختاربیشترنوراست و این قدرت تفکیک فضایی را کاهش می
دهد . سنتیالتورهای با ساختار،ترکیبی از مواد فسفر در یک ساختار
سوزنی هستند . این افزایش شمار فعل و انفعاالت فوتون ایکس و
کاهش اسکترهای جانبی فوتون های نوری را به دنبال دارد .هنگامی
که الیه سنتیالتور به وسیله اشعه ایکس مورد تابش قرار می گیرد
فوتون های ایکس جذب و تبدیل به نور فلورسنت می شود ودر

 به شارژ الکتریکیa-Siدومین مرحله نور به وسیله آرایه فسفودیود 
تبدیل می شود



هنگامی که الیه سنتیالتور به وسیله اشعه ایکس مورد تابش
قرار می گیرد فوتون های ایکس جذب و تبدیل به نور
فلورسنت می شود ودر دومین مرحله نور به وسیله آرایه

 به شارژ الکتریکی تبدیل می شود .دیتکتورa-Siفسفودیود 
های مبدل غیر مستقیم با اضافه نمودن مدارات فوتودیود و

   ساخته شده وTFTسنتیالتور مانند الیه باالیی ساندویچ  
X-Rayشکل می گیرد .این الیه جایگزین الیه نیمه رسانای 

استفاده شده دردستگاه های  مبدل مستقیم می شود


