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واژگان کلیدی
 اطالعات به صورت پیوسته مانند تصویر :    تصاویر انالوگ

Xگرافی تهیه شده بصورت مستقیم از اشعه 

بوسیله یک سری از اطالعات گسسته ایجاد شده :    تصاویر دیجیتال

در اینگونه سیستمها گیرنده فیلم نیست بلکه  CTمانند تصاویر 

گرفته شده Xاطالعات اشعه عبوری از بدن توسط گیرنده های اشعه 

وتوسط کامپیوتر پردازش میشود سپس از این اطالعات گسسته برای 

تهیه تصویر یا فیلم استفاده میشود

تصویری که در ان هرنقطه از تصویر :   تصویر پروجکت شده

ازبدن بیمار میباشد (درست در خط مستقیم)متعلق به یک نقطه مقابل 

مانند تصاویر رادیو لوژی



ىدفها

 درصد  از انرژی تابشی اشعه 25در سیستم انالوگ : کاهش دوزX به

درصد کاهش دوز به علت  95تا 50اطالعات تبدیل میشود در دیجیتال 

حساسیت گیرنده ها میتوانیم داشته باشیم

کاهش زمان تصویر برداری

کاهش نویز

افزایش کنتراست

 حذف ظهور وثبوت الوده کننده

حذف تاریکخانه

نمایش تصویر



اجزای مورد نیاز دجییتال سازی
گیرنده های الکترونیکی

کامپیوتربا مبدل انالوگ به دیجیتال و برعکس

صفحه نمایشگریا چاپگر یا هردو



تارخیچو

 دو گروه از دانشگاه اریزونا و ویسکانزا روی  1980تا  1970از سال

فلوروسکوپی دیجیتال کار کردند و موفق به معرفی ان شدند  انها با 

فلوروسکوپی معمولی وقراردادن کامپیوتر بین دوربین تلویزیون وصفحه 

نمایش توانستند سیگنالهای ویدئویی را از دوربین تلویزیون از طریق 

کامپیوتر گرفته وبه صفحه نمایش انتقال دهند

سرعت در گرفتن تصویر و افزایش : مزیتهای فلوروسکوپی دیجیتال
کنتراست

 همزمان  شرکت فوجی   کامپیوتر رادیو گرافیCR را معرفی کرد که

فسفر قابل تحریک با نوربود  PSPگیرنده تصویر 



دالیل ومزایای دجییتال کردن
تکرار یا دوباره سازی تصویر کیفیت تصویر را از بین :ایمنی از نویز

نمیبرد

اقتصادی ومقرون به صرفه بودن بایگانی تصاویر

 استفاده از ابزارهای با قدرت نگهداری و پردازش اطالعات و نمایش با

تقسیم بین گیرنده (فقط مشخصات فیلم عامل تعیین کننده نیست)کیفیت باال 

ونمایش ونگهداری اطالعات

 قابلیت دستکاری وتغییر مشخصات وتغییر پنجره و ردیابی انومالیها

مشخص نمودن لبه ها تغییر وضوح وکنتراست وبزرگ وکوچک کردن

باال بودن بازه کار با استفاده از شبکه و ارتباط با :بزرگترین مزیت

(تشخیصی چارتهای پزشکی رادیو گرافی های قبل)اطالعات پرونده بیمار



مشخصات تصویر
1-ماتریس تصویری

:MATRIXردیف طرحی از خانه ها یا سلولها که بصورت :ماتریس تصویری
وستون در کنار هم قرار میگیرند هرخانه نشان دهنده نقطه ای خاص از تصویر 
است و عدد هرخانه نشان دهنده روشنایی خانه که بوسیله کامپیوتر تعیین میشود

PIXEL:یا واحد تصویری به هر خانه از ماتریس گفته میشود

2 - برد دینامیکی

 ارزش عددی هرخانه مثال درCT  با عدد هانسفیلد مشخص میشود درMRI 
وسونو و پزشکی هسته ای با ترکیب بافت رابطه دارد 



مفهوم ماتریس و پیکسل



مقایسو قدرت تفکیک  فضایی
جفت خط برمیلیمتر:انالوگ

پیکسل داشته 5*5پیکسل در میلیمتر مثال در یک میلیمتر اگر :دیجیتال

پیکسل در میلیمتر واندازه ان 5باشیم قدرت تفکیک فضایی 

میکرومترمیباشد200

 اینچ است 5خط که 1000اندازه پیکسل در سیستم

5*25.4=127میلیمتر

127/1024=124./میلیمتر

هرچه پیکسلها کوچکتر باشند قدرت تفکیک فضایی بهتر است



برد دینامیکی 
انرا برد دینامیکی ( ارزش )    pixelمحدوده عددی هر •

میگویند

اگر سیستمی فقط سیاه وسفید را نشان دهد بدون داشتن رنگ •
می باشد  2برابر  1به توان 2خاکستری برد دینامیکی ان 

 10به توان  2زمانیکه از بدن خارج میشود میتواند  Xبرد دینامیکی اشعه •
سطح خاکستری که چشم انسان قادر به تشخیص ان  1024باشد یعنی 

نیست ولی کامپیوتر میتواند تشخیص دهد و پردازش کند

 CT ,MRIسطح خاکستری میباشد که در 4096برابر  12به توان  2برد •
کاربرد دارد



کنرتاست و قدرت تفکیک کنرتاست وبرد دینامیکی

قدرت تفکیک =دامنه پایین=اطالعات کم =کنتراست باال

برد دینامیکی کم=کنتراست پایین

 قدرت تفکیک =دامنه زیاد=اطالعات زیاد=کنتراست پایین

برد دینامیکی زیاد=کنتراست باال

 برد دینامیکی کمتر کنتراست را باال میبرد ولی اطالعات

کمی دارد لذا از برد دینامیکی باال استفاده میکنیم و سپس با 

کامپیوتر کنتراست رادر محدوده پنجره نمایش تغییر میدهیم



مفهوم پنجره  در تصویر
نوع بافت که باید تصویر گردد رامشخص میکند مثال در :سطح پنجره

CT    برای تصویر برداری از شکم مناسب است 50سطح پنجره

 تعیین کننده سطح خاکستری بافت است که هرچه بیشتر (:دید)پهنای پنجره

باشد تغییر سایه خاکستری گسترده تر میشود ولی پنجره باریکتر کنتراست 

باالتری دارد 

تصویر



پنجره



مفهوم پنجره







مفهوم دجییتالی کردن
 تصویر انالوگ حاوی اطالعات پیوسته به دنبال هم که شدت روشنایی را بیان

میکنند

 وقتی انالوگ به دیجیتال تبدیل میشود یعنی اطالعات پیوسته تکه تکه شده

وارزش اطالعاتی هر یک از این تکه هابه صورت جداگانه وبا یک عدد بیان 

میشود اطالعات دیجیتال قابل نمایش نیست  میتوان انرا انالوگ کرد ونمایش داد

 اگر درجه دیجیتالی کردن کم باشد یعنی اندازه پیکسلها بزرگ باشد تصویر

موزاییک موزاییک خواهد بود واگر درجه دیجیتالی کردن زیاد باشد که پیکسلها 

خیلی ریز باشد چشم انسان قابلیت تشخیص انرا ندارد ومفید نخواهد بود بنابراین 

باید با قدرت تفکیک چشم انسان برابر گردد

 مقایسه با فیلم چاپ شده با پرینتر لیزری

5میکرومتر50پیکسل در میلیمتربرابر20میکرومتر تا 200پیکسل در میلیمتر



مقدار اطالعات

 انها بستگی دارد(ارزش عددی )به تعداد پیکسلها و عمق پیکسلها

 اگر اطالعات را برحسب کیلو بایت بیان کنیم هرکیلو بایت برابر

(بیت باشد  8هر بایت هم مساوی )بایت 1024

8*4096*4096مثال یک ماتریس

مگابایت  16برابر (1*4*4=)اطالعات

اگر تعداد تصاویر زیادتر باشد در تعداد تصاویر هم ضرب میشود

اهمیت این موضوع به فضای مورد نیاز برای ذخیره وبایگانی است



SPRتصاویر رادیوگرافی اسکن شده
Scaned Projection Radiography

 اولین استفاده کلینیکی مفید برای مفهومDR  در دستگاه سی تیGE  که از

گانتری سی تی اسکن و کامپیوتر برای تولید تصویر استفاده شده است

 اساس اولیهSPR  شعاع اشعهX  محدود شده به صورت بادبزن به

درجه 45تا  30میلیمتر وزاویه  10تا 2ضخامت 

 افتادن اعضائ بر روی هم:شباهت با تصاویر معمول

 تهیه دیجیتالی و عاری بودن از پرتوهای ثانویه به علت استفاده از :تفاوت

باریکه اشعه



SPRتصویر هتیو 



سی تی اسکن



سی تی
اسکن 



SPRچگونگی تشکیل تصویر 
 در اینگونه تصویر برداری که از دو نوع محدود کننده یکی قبل از بیمار

برای محدودیت شعاع تابش و دیگری بعد از بیمار برای حذف پرتو ثانویه 

میباشد استفاده شده

 پرتوهایX   عبور کرده از بدن بیمار با ارایشی از گیرنده ها برخورد

میکند ومربوط است به یک نقطه از بدن بیمار که در مقابل ان قرار دارد 

وپاسخ همه این گیرنده ها نمایش شعاع اشعه عبوری از بدن ونقشه کلی 

عضو میباشد

تصویر



SPRوبررسی مقایسو

 اصلی ترین عیب سیستمSPR(DR)            قدرت تفکیک فضایی ان میباشد

 سیستم فیلم و صفحه توان تصویر برداری از اجزای به کوچکی
 500توانایی تصویر اجزای  SPR(DR)میکرومتر دارد ولی 100

میکرومتر را دارد

 سرعت یا حساسیتDR  میباشد و دامنه  200برابر صفحه تقویت کننده
عمل در حد عالی

درSPR  قدرت تفکیک فضایی بوسیله ترتیب ارایش گیرنده ها سرعت
کنترل میشود هرچه تعداد گیرنده در واحد  Xحرکت بیمار و یا شعاع اشعه

شعاع زیادتر باشد قدرت تفکیک فضایی باالتر است

 محدودیت اصلیSPR  زمان صرف شده برای تصویر و احتمال حرکت
بیمار است



انواع پرتو
پرتو سطحیArea Beam

پرتو بادبزنیFan Beam

 (مدادی)پرتو خطیpencil Beam



روشهای استفاده از پرتو سطحی



DRابزار استفاده از پرتو سطحی در 
مجموعه گیرنده های جامد شکل داده به صورت ماتریس•

پیوند الکترونیکی بین تعداد بیشمار گیرنده با هزینه بسیار •

باال

 Charge Coupleجفت کننده شارژ((CCDاستفاده از •
device



پایان قسمت اول



CRرادیو گرافی کامپیوتری     



واژگان کلیدی
کوانتوم(:(quantum بسته های خیلی کوچک انرژی

امواج الکترو مغناطیس

 سطح نیمه پایدار(meta stable: ) به سطحی اطالق

میشود که از نظر انرژی در سطح پایینتری از سطح هادی 

اما باالتر از سطح پایدار قرار دارد



مقدمو
 روشی مشابه رادیو گرافی معمول میباشد فقط به جای فیلم

استفاده میشود)image plate) IPاز

 درCR  از گیرنده ای استفاده میشود که سیگنال خروجی ان

رسیده میباشد  Xمتناسب باشدت پرتوهای 

سیگنال خروجی ابتدا انالوگ بوده سپس تبدیل به دیجیتال شده و 

پس از پردازش وتبدیل دوباره به انالوگ نمایش داده میشود

 از این سیستم برای پرتابل  استفاده در اورژانس وICUو

در مواردی که چند اتاق عکسبرداری داریم استفاده میشود

 سرعت باالتر از انالوگ وتصویر کمتر از یک دقیقه بسته به
قابل دستیابی است    IPاندازه 



Image plate (صفحو تصویر)
به ان کاست دیجیتال یا صفحه نگهدارنده فسفر هم میگویند

 تقریبا شبیه کاست با صفحه نگهدارنده است اماIP   انرژی اشعهX  را در
خود نگه می دارد و تصویر پنهانی ساخته شده بوسیله لیزر خوانده میشود 

صفحه تصویر انالوگ می باشد

خواندن ان انالوگ به دیجیتال

 فسفر تا زمان خواندن در ان قرار میگیرد تا از خم شدن و :نقش کاست
الوده شدن با مواد و دست محافظت شود و همچنین طول عمر فسفر 

افزایش یابد

 طول عمرIP  تابش و دوره کاری ودر صورت عدم    200000حدود
صدمه فیزیکی بیشتر از این نیز میباشد



CRمزیت 
تابشی می باشدو  Xپاسخ ان به دامنه گسترده ای از اشعه •

انتخاب کیلو ولت و میلی امپر بدون نگرانی صورت میگیرد

اولیه قبل از خواندن تصویر صورت  pre scanیک •

بدست   AGCمیگیرد که از ان یک کنترل بهره اتوماتیک

می اید از اینرو تصاویر تابش شده با شرایط باال هم مثل 

شرایط مطلوب به نمایش در می اید

استفاده با وبدون گرید•



PSPمواد حتریک شونده بوسیلو نور 

سال قبل از میالد 1500توسط چینیها کشف

 وتوجه به این پدیده1603کشف سنگ بولگانو در ایتالیا سال

 کشف مواد تحریک شونده و نور دهنده با ماورای بنفش ودوباره درخشان
که به این مواد فسفر  وبه این پدیده  19شونده بوسیله مادون قرمز قرن 

photo stimuliableگفته میشود PSLدرخشش در اثر تحریک نور 
luminescence

 با فرایندpslاطالعات ضبط شده و با تحریک ثانویه خوانده میشود

ترکیبات شیمیایی اکسیدها–هالیدهای قلیایی –سولفید روی :مثال

 بهترین ماده برایIP: کریستال ترکیب فلورو هالید باریم حاوی مقدار کمی
Baیون دو ظرفیتی یوروپیم به عنوان ماده فسفر  FX.Eu2+

X=Cl,Br,I



IPفرایند تشکیل تصویر در 
IPبا تابش شدید نور اماده بکار میشود

باتابش اشعهX  اتمهایEu  میشود والکترون ازاد    درشبکه فسفر یونیزه
+Eu2+=>Eu3 می کند

الکترونهای ازاد شده بالفاصله به دو گروه مجزا تقسیم میشود•

مرکز درخشندگی میشودEuسبب تشعشع بالفاصله نور در یون :گروه اول•

که نقاط اشغال نشده شبکه هالوژن Fدر نقاطی بنام نقاط رنگی :گروه دوم•
هستند و در زمان ساخت به وجود امده اند ودر سطح نیمه پایدار قرار 

جذب شده Xدارند به دام می افتند که تعداد الکترونهای به دام افتاده برابر 
است وتصویر پنهان بدینوسیله ساخته میشود

با طول موج جذب شده در مرکز رنگی  Reading Lightبا تابش مجدد •
میشود Euدر pslالکترونهای گرفتار به باند هدایت رفته سبب پدیده

Eu3+=>Eu2+    واطالعات خوانده میشود



طیف درخشندگی و طیف حتریک فسفر
Pspپس از تحریک نور بنفش قرمز رنگی تولید می کند

 طول موج نور خواندن فسفر متفاوت است وفسفر با طول موج نور قرمز
تحریک میشود nm600نئون-لیزر هلیوم

 برای افزایش سطحS/N  باید طول موج تحریک ودرخشندگی به اندازه

کافی متفاوت باشد 

تیوب فوتو مولتی پلیرPMT  نور ساطع شده از فسفر متعاقب تحریک

لیزر را به خوبی جذب کرده وبه سیگنال الکتریکی تبدیل می کند

 یک فیلتر برای حذف نور لیزر جلویPMT استفاده میشود



مدت زمان درخشندگی
 با تابش لیزر بر رویIp درخشش بالفاصله اتفاق می افتد ولی درخشندگی

بالفاصله قطع نمی شود بلکه به تدریج کم میشود 

 این خاصیت عامل مهم برای سرعت خواندنIp میباشد اگر زمان

درخشندگی طوالنی باشد سیستم نور تابشی پیکسل را با نور ناشی از 

پیکسل قبلی باهم دریافت میکند وتصویر خراب میشود

 برای داشتن تصویر خوب باید زمان بقای درخشندگی کوتاه در حد میکرو

ثانیه باشد



زوال تصویر
 پدیده ای که در طی ان اطالعات تصویراشعهX ضبط شده در اثر گذشت

زمان قبل از خوانده شدن کاهش می یابد

 در اثر گذشت زمان وحرارت الکترون به دام افتاده از مرکز رنگی داخل

کریستال ازاد می شود ودر پدیده درخشندگی شرکت نمی کند

 خواهد بودوزمان و درجه حرارت  25%ساعت  8مثال زوال در مدت

بیشتر باعث زوال بیشتر می شود پردازش تا حدی مشکل را برطرف می 
خوانده شود IPساعت  8کند ولی باید تا 



عوامل موثر بر کیفیت تصویر

1- تاثیرات تابش زمینه ای الفا و بتا ونوترون والکترون در محیط مصالح
ساختمانی

2-نویز

نویز ثابت (الفFixed حاصل از ساختIP

نویز کوانتوم حاصل از فوتون (بX در اثر کاهش دانسیته فسفر

افزایش نویز(= کاهش درخشش)نویز حاصل از نور معمولی (ج

 نویز به طور موثری با کوچک کردن دانه های کریستال فسفر وکروی
نور را ایزو تروپیک در )کاهش یافته (ضلعی14)بودن یا چندضلعی بودن 
همه جهات پخش می کند



CRچگونگی تولید تصویر در سیستم 
بعد از تابش تابیده میشود از اینه های چند ضلعی Ipنور تحریکی لیزر به •

برای اسکن صفحه استفاده میشود 

جمع میشود وبه سیگنال PMTتوسط یک Ipدرخشش حاصل از •

الکتریکی تبدیل می شود این سیگنال به صورت لگاریتمی تقویت شده 
تبدیل به دیجیتال میشودوسیگنال به پردازشگر کامپیوتر ADCوبوسیله 

میرود

جمع کننده یک طرفه از یک طرف :جمع کننده یک طرفه و دو طرفه•
Ip اطالعات را دریافت میکند ولی دوطرفه از دوطرف سطحIp اطالعات

درجمع S/Nشفاف می باشد نسبت Ipرا دریافت میکند الیه محافظ این 

کننده دو طرفه بهبود یافته است



IPخواندن 



سیستم اتوماتیک تصحیح حساسیت
Expose data recognizer(EDR:) یک سیستم اتوماتیک تنظیم

دانسیته وکنتراست تصویر است که حتی وقتی شرایط تابش کمی تغییر کند 

دانسیته وکنتراست مناسب را روی تصویر ایجاد می کند

را اصالح می کند  20%این سیستم انحراف تا

 پاسخIP  رقم اعشار است که اگر مستقیم دیجیتالی شود  4به تابش تا

بر پایه نمودارهای EDRقدرت تفکیک کنتراست مطلوبی نمی دهد لذا با 

اطالعات ظریف دیجیتالی حالت مطلوب نمایش تصویر بوسیله سیستم تا 
بیت اندازه گیری شده وکیفیت ان تعیین میگردد 10



کیفیت انواع صفحو تصویر
ت تفکیک قدر

فضایی

اندازه قدرت تفکیک 

کنتراست

ماتریس نوع صفحه

جفت خط بر     2/5

میلیمتر

43*35                

                      .....

.......

بیت10 1760*2140
استاندارد

جفت خط بر  5

میلیمتر

24*18 بیت10 2000*2510

HR
* 43*35 بیت12 3582*4096

سینه قفسه



منایش تصویر
فیلم تک امولیسیون با حساسیت به لیزر هلیوم نئون یا نیمه : روی فیلم

سانتیمتر26*36اینچ یا  17*14با اندازه های  nm  633هادی

روی مانیتور:

نمایش یک تصویر

یکی شبیه گرافیهای قدیمی فیلم : نمایش دو تصویر متفاوت در کنار هم

وصفحه غیر قابل دستکاری ودومی با قابلیت دستکاری و محدوده دید 

گسترده



مقایسو منایش تصویر روی مانیتور با فیلم
 تصویر روی مانیتور به سرعت قابل بررسی بوده نیاز به زمان چاپ فیلم

ندارد

عکسهای قبلی سریع برای مقایسه بازیابی شده به نمایش در می اید

اقتصادی می باشد

 تصویر می تواند در مانیتور الصاق شده به گزارش و پرونده بیمار باشد و

برای تشخیص عملکرد بهتری داشته باشد

 در صورت کیفیت مانیتور تشخیص روی مانیتور  با فیلم قابل مقایسه و

قابل قبول است





(DR)رادیوگرافی دجییتال



DRرادیوگرافی دجییتال    
 سیستم بررسی خودکار و خواننده مستقیم تصویر اشعه :الفX   است

فلوروسکوپی دیجیتال:ب •

:واژگان کلیدی•

•:: Cine radiography 35روشی از تصویر برداری که در ان از فیلمهای 
میلیمتری جهت ثبت تصاویر اندامهای با حرکت سریع مثل قلب استفاده میشود 

فریم بر ثانیه 120-30

(غیر کریستاله)ساختار مولکولی دارای ساختمان غیر منظم :آمورف•

•Xeroradiography: روشی که برای تصویر برداری مامو گرافی استفاده می
شد که تصویر پنهان به جای فیلم به شکل شارژ الکتریکی در سطح صفحه ای 

که به ان   ( ذرات ریز باردار)از آمورف سلنیم تشکیل می شد و بوسیله تونر
می چسبیدندروی صفحه ای از مقوا یا پالستیک چاپ می شد 



گرینده ىای مورد استفاده در رادیوگرافی دجییتال

 اشعه : روش تبدیل غیر مستقیمX به نور مرئی و بعد به شارژ الکتریکی

تبدیل میشود

1-ccd

2-گیرنده صفحه ای امورف سیلیکونfpd(a-si)

 تبدیل مستقیم اشعه :روش  تبدیل مستقیمX به شارژ الکتریکی

1- گیرنده امورف سلنیومfpd(a- se)



CCD



Charged couple device(CCD)
قدیمی ترین روش غیر مستقیم    :جفت کننده شارژCCD  در دوربینهای

دیجیتالی و دوربینهای فیلمبرداری استفاده میشود

CCD  یک مدار کامل ساخته شده از کریستال سیلیکون می باشد ساختمان ان
شامل یک سری اکسیدهای فلزی نیمه هادی است که مشابه پردازشگر مرکزی 

عمل می کند که ماتریسی از پیکسلهای جدا گانه الکترونیکی در CPUکامپیوتر 
 1024*1024سانتیمتری می تواند  CCD 2.5*2.5سطح خود دارد هر 

 8در اندازه های بزرگتر  CCDپیکسل داشته باشد البته  2048*2048یا
سانتیمترر هم وجود دارد 

  سطحCCD حساس به نور بوده با تابش نور الکترون ازاد می کند وتابش بیشتر
الکترون بیشتر  این الکترونها به دلیل نارسانایی پیکسل نگهداری می شود = 

هنگام خوانده شدن بوسیله مدارات الکترونیک سیگنال هر خانه متناوبا به خانه 
پایین تر منتقل        می شود سپس شارژ هر ستون در ردیف اخر جمع شده و 

ردیف اخر بصورت افقی خوانده شده  به ترانزیستور می رود که به سیگنال 
الکتریکی  دیجیتال تبدیل شود 



CCDبررسی عملکرد  
تصاویر با کیفیت باال بوسیله نور مرئی تهیه میکنند  CCDدورینهای •

در فلوروسکوپی و ساین رادیو گرافی استفاده میشود•

در این وسیله نور تولیدی تقویت شده باتشدیدکننده های تصویر معمول با •
متمرکز میشود برای CCDاستفاده از عدسی یا فیبر نوری بر روی 

میلیمتر مربع یک صفحه تشدید کننده مقابل 25*50گرافی دندان 
CCD قرار گرفته ونور تابش شده تقریبا کامل بهCCD می رسد و در

گرافی های بزرگتر مثال سیستم بیوپسی دیجیتال از فیبر نوری با سطح 
میلیمتر مربع استفاده 25*25میلیمتر مربع و سطح پسین 50*50پیشین 

می شود که نور هدر رفته ناچیز می باشد

کوچک  CCDاینچ بخواهد با یک  17*14که صفحه CXRدر گرافی •
درصد می باشد که کیفیت گرافی 99/7جفت شود میزان هدر رفت نور 

کنار هم استفاده میشودCCDخراب می شود لذا از چندین 



CCDمزایا ومعایب سیستم 
 استفاده از چندینCCD  کنار هم اگر چه مقرون به صرفه است زمان

پردازش را افزایش می دهد

 نرسیدن کامل نور بهCCD  ها باعث افزایش نویز و کاهش کیفیت

تصویر میشود

 استفاده از فیبر نوری وعدسی باعث افزایش ناواضحی هندسی وپرتوهای

پراکنده وکاهش قدرت تفکیک فضایی می شود وناخالصی در فیبر نوری 

سبب به هم ریختگی و ارتیفکت تصویری  می شود

 نویز حرارتی درCCD باعث کاهش کیفیت  تصویر می شود که امروزه

CCD های مدرن سرد با انواع قدیمی جایگزین شده اند



Flat panel detector(FPD)
فرم جدیدی از قاب گیرنده دیجیتالی  :گیرنده صفحه ای مسطح

وشامل ارایشی از صفحات نازک Xاشعه

هم به عنوان مبدل مستقیم و هم غیر ( (TFTترانزیستوری

مستقیم به کار میرود

 در هر دو نوع شارژ الکتریکی باقیمانده بعد از تابش بوسیله

مکانیزم ویژه ای خوانده میشود واز انالوگ  تبدیل به 

اطالعات دیجیتال میشود 



مبدل غری مستقیم پایو امورف سیلیکون
 در ان از فیلمهای نازک سیلیکون تلفیق شده با ارایشی از فتو دیودها

استفاده میشود فتو دیودها با کریستالهای یدور سزیم یاعناصر خاکی نادر 

پوشانده شده اند یدور سزیم به عنوان فسفر (گادلنیم دی اکسی سولفات)

استفاده شده که به دلیل جذب رطوبت عایق بندی شده است تابش  اشعه 
X به یدور سزیم نور تولید میکند که شدتش به انرژی اشعهX  بستگی دارد

 جهت جلوگیری از پراکندگی نور کریستالها را بصورت سوزنی عمل می

میکرون طول داشته باشند 600میکرون پهنا و حداکثر  5-10اورند که 

ومانند فیبر نوری عمل می کنند



FPD



FPD



FPD 



FPD Reading  



FPD Reading



مستقیم وغری مستقیم FPDمقایسو



مبدهلای مستقیم صفحو ای پایو امورف سلنیم
 از امورف سلنیم برای پوشش ارایشTFT  و تبدیل مستقیم اشعهX به شارژ

(استفاده در زیرو رادیوگرافی)الکتریکی استفاده میشود 

 این فن اوری از الیه نازک امورف سلنیم که بر روی صفحه ای از الومنیم

به عنوان پایه قرار دارد استفاده می کند سلنیم بوسیله شارژالکتریکی اعمال 
حساس میشود به سطح باالیی الومنیم  Xشده به ان نسبت به اشعه 

ولتاژ منفی اعمال میشود و گیرنده نسبت به الکترود باالیی شارژ (الکترود)

مثبت پیدا می کند زمانیکه اشعه به بار الکتریکی سطحی برخورد میکند 
در سطح سلنیم Electron hole pairsتشکیل سوراخ الکترونی جفت 

میدهدالکترون ازاد شده به سمت پایین حرکت می کند و تصویر پنهانی 

تشکیل میشود این الکترونها در گیرنده جمع اوری شده مانند روش غیر 

مستقیم خوانده میشود



مبدل مستقیم



پایو سلنیم    و   سیلیکون FPDمقایسو 



FPDبررسی عملکرد  سیستم مستقیم 

 در سیستم مستقیم به علت وجود میدان الکتریکی جهت حرکت

الکترون معین ومستقیم است ونباید محوی تصویر داشته باشیم

 میدان الکتریکی می تواند بصورت محلی در هر عنصر گیرنده زیاد

شود تا ناحیه حساس که جمع کننده الکترون است دارای فاکتور پر 

شدن باالیی باشد

قدرت تفکیک فضایی فقط با ابعاد گیرنده تعیین میشود



مزایا ومعایب و مقایسو
 در هردو مورد مستقیم وغیر مستقیم مشکل بالقوه در کارایی پایین جذب

((Detective quantum efficiencyمی باشد DQEاشعه 

 سلنیم دارای(z=34)دارای عدد اتمی باالتری از سیلیکون(z=14) میباشد

مورد استفاده z=55))یا سزیم z=64) ,)ولی هردو در مقایسه با گادلنیوم 

در صفحات تشدید کننده کارایی جذب اشعه کمی دارند

 ضخامت صفحات تشدید کننده باید پایین باشد تا از پرا کندگی نور

جلوگیری شود ولی گیرنده سلنیم را می توان اندکی ضخیم تر ساخت  به 

دلیل حرکت معین الکترون  در میدان الکتریکی

 موادی مانند یدید جیوه وتلوراید کادمیم و یدید سرب مورد مطالعه برای
مستقیم مورد مطالعه هستند FPDساخت 



چند واژه در دجییتال
در هر دو سیستم : پیکسل مردهCCD,همچنینFPD  تعدادی از گیرنده ها

هیچ پاسخی در مقابل نور ندارند که به انها پیکسل مرده میگویند  سیستم با 

میانگیری از خانه های اطراف مشکل را برطرف می کند

در غیاب اشعه :نویز تاریکX  هر سیستم دارای مقداری نویز می باشد که

به ان نویز تاریک میگویند

•DDR) Direct Digital radiography=) دستگاه رادیو گرافی مبدل

مستقیم دیجیتالی 



مقایسو تصاویر دجییتال و انالوگ

 مزیتCR  بهFPD : ثابت بودن خواننده تصویر و ارزان بودن

Ip واستفاده چند اتاق عکسبرداری و استفاده در پرتابل

 صفحاتFPD  گران حساس وشکننده هستند و برای پرتابل استفاده نمی

شود کارایی موثر ومفید ان برای بخشهای شلوغ رادیو گرافی قفسه سینه 
می باشد CRبه علت سرعت کار باالی ان نسبت به 

در سیستم دیجیتال به علت تصحیح شرایط تابش کاربر متوجه :دوز بیمار

اشتباه بودن شرایط واطمینان از  کنترل کیفی نخواهد بود

 سرعت در سیستمCR در فیلم صفحه است 200برابر سرعت

FPD  برابر به دلیل جذب و ضریب تبدیل بهتر  3یا  2مقدار تابش را تا

کاهش میدهد 



مقایسو کنرتاست وقدرت تفکیک فضایی
 جفت 20در سیستم فیلم صفحه تصویر مامو گرافی قدرت تفکیک فضایی

خط بر میلیمتر دارد جهت داشتن چنین تفکیکی در دیجیتال نیاز به پیکسل 

که در هیچ 9600*7200میکرومتر داریم یعنی ماتریس  25با اندازه 

مانیتوری هم قابل نمایش نیست  وهزینه نگهداری تصویر باالست پس 

قدرت تفکیک فضایی در دیجیتال کمتر است

 مزیتهایی مانند توانایی انتقال تصویربه روش الکترونیکی و تولید کپی

کامال مشابه نمایش در محلهای مختلف در یک زمان وسیستم بایگانی 

ارزان جبران کمبود کنتراست فضایی مینماید

همچنین قدرت تفکیک کنتراست در دیجیتال خیلی بهتر از انالوگ است




