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CT    10جلسھ   

 Pitch number   درCT   2برای بررسی جزئیات ھم می رسد. سیستم ھای ما  2/0آنژیو بھ حدود 

در حین حرکت   helical اسپیرال باشد. در   CTو یا   step and shoot حالت می تواند باشد، 

  پرتودھی وجود دارد و اطالعات در ؟؟؟؟ جمع آوری می شوند.

اسالیس کھ می تواند ھم زمان اسالیس ھای  متعددی را بگیرد  و سرعت اسکن سیستم ھای مولتی 

 ردیفھ...... 4ردیفھ ،  2افزایش می یابد. بر حسب اینکھ چند ردیف است نام گذاری می شود  مثال 

  

 6و  4ادامھ دارد. ردیف ھای پایین مثل  256تا  128ردیف  تا  64و  16آنژیو از   CT مثال در 

  ردیفھ...

MSCT   یا مولتی اسالیس : آخرین تکنولوژی  کھ ما امروزه در CT  .از آن استفاده می نماییم  

تقسیم  اسالیس  multi و   single نوع  2بھ   CT از لحاظ تقسیم بندی آشکارساز دستگاه ھای 

 عدد است. 1000تعداد دتکتورھا در دستگاه ھای مختلف  تا حدود   single . در بندی می شوند
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  زای ھر دوران کامل گانتری یک تصویر ساختھ می شود.بھ ا

 Slice thickness   در single  .توسط کولیماتور تنظیم می شود  

بھ ازای دوران کامل گانتری است کھ   thickness حداکثر ناحیھ ی اسکن شده ھمان حداکثر 

  میلی متر است. 10حداکثر 

 است. 2،4،8،16،32،64،128،256بھ باال مولتی اسالیس ھستند.  2اسالیس ھای از 

  

بھ ازای ھر  ردیفھ 4تعداد تصاویر در ھر دوران متناسب است با تعداد ردیف ھا مثال در مورد 

کولیماتور  ضخامت   single تصویر داریم پس سرعت باال می رود. در نسل ھای قبل و  4دوران 

 دھد پس تکنولوژی در تعیین را تعیین می کند و در مولتی ھا آشکارساز این عمل را انجام می 

thichness   کامال  متفاوت است. برای مثال در یک CT  4  0.625 ردیفھ کھ ضخامت ھر ردیف  

اسالیس  64را زده ایم. و   4CMیعنی با یک چرخش گانتری ما   O.625 =  40 MM×64 است : 
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امت داریم. بنابراین میلی متر ضخ 120قلب   CRONAL را می توانیم بررسی کنیم. بھ فرض برای 

گردش گانتری کار ما را انجام می دھد. آرایھ ی دتکتورھا : بعضی قسمت ھا را رنگی کرده ایم  3

 در واقع  در مولتی توانایی داریم با آرایھ ھا بازی کنیم در واقع آن ھا را گروه بندی کنیم.

  

ردیف   2تقسیم می کنیم و تایی  2ردیف  32ردیف است آن ھا را بھ  64تایی کھ  2ردیف  32مثال 

 ردیف حساب می کنیم. 2
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Arrey   آرایھ یا arrengment  دتکتورھا چگونھ است؟  

 -  hiybrid - نوع آرایھ داریم : ماتریکس 3و ....   و یا دایره ای...  3   2مثال ما در چند ستون 

adaptive    

 : تمام دتکنورھا یک سایزاند یعنی ضخامت ھمھ یکسان است  مثال ھمھ   fixed ماتریکس یا 

  است. 1.25 ردیف است تمام دتکتورھای آن با ضخامت   64.یعنی اگر 1.25

میلی متر دستگاه اینکار را انجام دھیم اما بر اساس   10یا  8با برش ھای مختلف می خواھیم مثال 

  1.25 تا  4می زند . با ھر گردش گانتری    1.25 تا  4آشکارساز نھ کولیماتور مثال می گوییم 

می خواھیم،   2.5 می زند اما مثال ما  1.25تا  16ردیفھ بود با ھر گردش  16برای ما می زند اگر 

تا دتکتور را یکی می کند، ما می  2اما ھر   2.5 تا  4دستگاه با آشکارسازھا بازی می کند اینبار 

 3تبدیل کند پس ھر   3.75 را بھ   1.25ستگاه مجبور است دتکتور می خواھیم د  3.75 گوییم 

  را برای ما بسازد.  3.75 دتکتور را یکی می گیرد تا بتواند 
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 از   1.25 ما ضخیم تر شود  رزولوشن و کیفیت پایین می آید  مثال کیفیت  thickness ھر چھ 

یا   reconstraction )  را با ..…-3.75- 2.5 ھا (  thichness بھتر است. دستگاه این   3.75

بازسازی انجام می دھد کھ این بازسازی محدودیت دارد و از حدی بیشتر یا کمتر باعث بھم ریختگی 
  تصویر می شود.

  فیزیک دستگاه است و احتیاجی بھ بازسازی ندارد.  1.25 اما 
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