
 تکنیکهای رادیىگرافی دیجیتال

دس تجِیضات دیجیتال تقْیشتشداسی تا اؽعَ ایکظ ، تکٌیکِای هختلفی هْسد اعتفادٍ لشاس گشفتَ تا عالٍّ تش کاُؼ دّص اؽعَ ّ 

. افضایؼ کیفیت تقاّیش ، ًیاص تَ فیلن دس ُش تاس اکغپْص ًیض سفع ؽْد 

 

، کاُؼ صهاى دس پشّعَ تِیَ تقْیش  (CRتجض دعتگاُِای  )دس ایي تجِیضات ساًذهاى اص طشیك اهکاى پیؼ ًوایؼ فْسی تقاّیش 

 اًتمال ، ( اتاق تاسیکخاًَ ّ عایش هتعلمات ، ثثْت ، پشّعغْسُای ظِْس ، پاعکاعت ، کاعت ،دزف فیلوِای سادیْلْژی )

دس Pacsتا تْجَ تَ کیفیت تاالی تقاّیش ّ اعوال تکٌیکِای پشداصػ تقْیش تْعط عیغتن )عشیع ّ تفغیش تَ هْلع ّ دلیك 

 .افضایؼ یافتَ  (... اتالِای کاس ّ 

 AMA - Active Matrix )تا پیؾشفتِایی کَ دس تْععَ پٌل ُای ثثت تقْیش فْست گشفتَ اهشّصٍ تش اعاط آسایَ هاتشیظ فعال 

Array)  هیتْاى هیلیًِْا رسٍ تقْیش سا تْعط پشداصًذٍ ُای پشلذست عاصهاًذُی ّ اعتفادٍ ًوْد کَ ایي اعاط تْلیذ فلت پٌلِا

دس سادیْگشافی هی تاؽذ CCDّ ففذات 

 انىاع روشهای رادیىگرافی دیجیتال

: سا تَ دّ دعتَ صیش تمغین ًوْد  (اؽعَ ایکظ )تطْس کلی هیتْاى کلیَ تجِیضات تقْیشتشداسی دیجیتال 

1   - Indirect Digital Radiography  سادیْگشافی دیجیتال غیش هغتمین

 Amorphous Selenium، کَ فلت پٌلِای علٌیْهی  (Direct Digital Radiography DDR )  سادیْگشافی دیجیتال هغتمین -2

Flat Panel Detectors اص آًجلَ ُغتٌذ .

اص آًجا کَ دس ایي فلت پٌلِا ، اًشژی فْتًِْای اؽعَ ایکظ تا عثْس اص تذى تیواس هغتمیوا تَ  : رادیىگرافی دیجیتال مستقیم

تَ آؽکاسعاصُای دیجیتال هغتمین  (دس آًِا ًیاصی تَ تثذتل اؽعَ ایکظ تَ ًْس ًیغت  )جشیاى الکتشیکی تثذیل هی ؽْد 

تؾکیل ؽذٍ  ( ّلت 5000داسای اختالف پتاًغیل دس دذّد  )high voltageهْعْهٌذ الیَ خاسجی دس ایي پٌل ُا اص یک الکتشّد 
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تا عالٍّ تش افضایؼ عشعت جزب اًشژی فْتًِْای اؽعَ ایکظ دس عطخ علٌیْم هْجة ؽْد تاسُای ایجاد ؽذٍ تَ طشف 

. الکتشّدُا جزب ؽًْذ 

تؾکیل ؽذٍ اًذ  (هیلیًِْا خاصى کْچک ّ تشاًضیغتْس هتقل تَ آى  )ایي ففذات آؽکاسعاص اؽعَ ایکظ اص هیلیًِْا پیکغل 

 

تا تاتؼ پشتْ ایکظ ّ جزب اًشژی تْعط الکتشًِّای الیَ ُای تیشًّی دس اتن علٌیْم ، الکتشًِّا اص الیَ خْد جذا ؽذٍ ، تذت 

ّ صهیي الکتشیکی تطشف لطة هثثت هتوایل هی ؽًْذ ّ جای آًِا تَ High - Voltageاختالف پتاًغیل تاالی تیي الکتشّد 

. افطالح دفشٍ ایجاد هی ؽْد 

جثشاى هی ˛ (ففذَ هثثت خاصى ُش پیکغل  )اتن تاسداس ؽذٍ ًیض الکتشّى اص دعت دادٍ سا تا جزب الکتشًّی اص الکتشّد پیکغل 

تعذاد الکتشًِّای جذا ؽذٍ اص  )خاصى هتٌاعة تا ؽذت اًشژی دسیافت ؽذٍ ˛ کٌذ دس ًتیجَ تا جوع ؽذى تاسُای الکتشیکی

ّ تمْیت تاس الکتشیکی  (TFT - Thin Film Transistor)تاسداس هی ؽْد ، تا آدسط دُی تشاًضیغتْس هشتْطَ دس الیَ  (علٌیْم 

. اجضای تقْیش دیجیتالی تؾکیل ؽذٍ تَ کاهپیْتش اسعال هی ؽْد ˛ خاصى ّ دسًِایت تثذیل آى تَ هعادل دّدّیی 
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هیشایی )تش سّی ایي تقاّیش پشداصؽی خاؿ ًظیش تثذیالت لگاسیتوی جِت تقذیخ هیشایی اؽعَ ایکظ ˛هعوْال لثل اص ًوایؼ 

 .اًجام هی ؽْد  (contrast enhancement)ّ افضایؼ لاتایت تؾخیـ عایَ سّؽي  (اؽعَ ایکظ تقْست ًوایی هی تاؽذ 

دس تشخی هْاسد ًظیش فلْسعکپی الصم اعت آؽکاسعاص اص دغاعیت تاالیی تشخْسداس تاؽذ ّ اص آًجا کَ ضشیة جزب دس الیَ 

 تشاتش الیَ ای تَ 1.4دس دذّد 1020umضشیة جزب ضخاهت  )تیؾتش هی ؽْد ˛ علٌیْم تا افضایؼ ضخاهت 

دسًظش هیگیشًذ علٌیْم داسای هذذّدیتی 1000umهعوْال ضخاهت الیَ علٌیْم سا دس ایي دتکتْسُا  (هی تاؽذ 510umضخاهت

اعتفادٍ ًوْد 150Kv – 100جِت جزب اًشژی فْتًِْای اؽعَ ایکظ هی تاؽذ کَ ًویتْاى اص آى دس ّلتاژُای اکغپْص تاالتش اص 

. صیشا دس آى فْست ًیاص تَ ضخاهت تغیاس تاالیی اص علٌیْم ّ ُای ّلتاژ تاالتشی دس الیَ خاسجی خْاُین داؽت 

سا رکش ًوْد CdTe ،HgI2 ّPbI2اص دیگش هْادی کَ جِت عاخت فلت پٌل ُای اؽعَ ایکظ تذت تشسعی هی تاؽٌذ هیتْاى 

هی تاؽذ ّ عطذی کَ پیکغلِا دس 200um – 100عایض پیکغلِا کَ هعوْال ˛ دس طشادی فلت پٌلِای دسیافت کٌٌذٍ تقاّیش 

فْتْکپی ، فکظ ّ پشیٌتشُای لیضسی اص دیگش ˛ آى چیذٍ ؽذٍ اًذ تیؾتشیي تاثیش سا دس کیفیت تقاّیش ثثت ؽذٍ داسًذ 

دعتگاُِایی ُغتٌذ کَ دس آًِا علٌیْم تکاس سفتَ اعت 

 

 :هٌاتع 
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