
 

 

 

 

 

   

 

 
 

  دستگاهتاریخچھ و روش کار
                            سی تی
       

 جلسھ دوم

[ دستگاه سی تیاصول فیزیکی  ] 
 گروه جزوه نویسی



 اصول فیزیکی دستگاه سی تی
 

 ٢  جزوه نویسیگروه 
 

  بھ نام خدا

     Filtered  projection. ٢  Back projection. ١:: استفاده از اطالعات  :: جمع آوری اطالعات : اصول تصویربرداری 

  

  

  

  

را کشف کرد کھ در ابتدا بحث پزشکی مطرح نبود ولی بعدھا   X-rayرونتگن  ١٨٩۵اولین بار در سال :   CTتاریخچھ 
  .دستگاه ھای ساده تصویربرداری ساختھ شد

  .اختراع شد  CTاولین  ١٩٧٢در سال 

را بازسازی   objectمی توان )  data( رادون راضیات بازسازی را ارائھ داد و گفت کھ از اطالعات خروجی  ١٩١٧در سال 
  .جی از بدن بیمار بھ خصوصیات بدن بیمار پی می بریمکرد یعنی از اطالعات خرو

جذب گاما در بافت را فرمولیت کرد  وقتی اشعھ می خوریم اشعھ مطابق قانونی در بدن )   comark( کومارک  ١٩۶٣در سال 
  .کومارک مدل آزمایشگاھی ھم ارائھ داد. جذب می شود

 ۵۵و جمع آوری اطالعات ... داد، او با بررسی قوانین جذب و را نمایش   houns field   (CT( ھانسفیلد  ١٩٧٢در سال 
  ھانسفیلد مھندس مخابرات بود . مغز را انجام داد  CTسال 
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 Hounsfield demonstrates CT  

  .تمام بدن را انجام دھد ساختھ شد  CTکھ می توانست   whole body CT اولین  ١٩٧۵در سال 

  .ساختھ شد  EBCT،  ١٩٨٣در سال 

  

  .ارائھ شد)   spiral CT( اسپیرال   CTاولین    ١٩٨٩در سال 

  .کھ می توانست ھم زمان چند اسالیس بزند ساختھ شد) ( multi sliceاولین دستگاه  مولتی اسالیس  ١٩٩١در سال 

در پزشکی   CTکومارک بھ ھمراه ھمکارانش اولین . نقش داشتند  CTدر تکامل   digital imagingتوسعھ ی ریاضی و ... 
  .ھستھ ای  را در آزمایشگاه طراحی کرد

  :   CT مزایای 

 .بھتر است  CTکنتراست رزلوشن  .١
 .روی ھم افتادگی بافت را نداریم .٢
 .کمترند در نتیجھ کیفیت باال می رود  CTاسکترھای ما در  .٣
 آنژیو و جراحی پالستیک  CT کاربرد در ) ::  3D(بعدی  ٣توانایی تصویربرداری  .۴
 .تراکم استخوان نقش دارددر سنجش  .۵

  .نقشھ ی ترکیب رنگ داد و عروق را رنگی نمایش داد  CT می توان بھ .... 

  :  CTمحدودیت ھای 

کمتر از رادیولوژی معمولی است زیرا  در رادیولوژی از کریستال ھای میکرونی   CTقدرت تفکیک فضایی در  .١
 .استفاده شده است
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 .خیلی باالست  CTدوز بیمار در  .٢
٣.  Z.axis reformation   : تصاویر درCT   فقطaxial  ) در راستای محورZ  (است. 

را برای ما   sajital   ،coronal ، تصاویر   axialبھ کمک ریاضیات و نرم افزارھایی در دستگاه ھای جدید با اطالعات .... 
  .نیست)  real ( را ندارند زیرا واقعی   MRI می سازند اما کیفیت 

  .را می زند  sajitalو   cronalخودش تصاویر    MRI در 

خیلی متنوع است ولی زیاد رخ نمی دھد ولی تعدادی از آن ھا شایع تر است، آرتیفکت ھای   CT آرتیفکت ھای  .۴
 .سونو شایع ترند

باید   CT در . را بازسازی می کنیم  object در اینجا اطالعات خروجی را گرفتھ و با کمک روابط ریاضی  :   CTاصول 
  .اطالعات خروجی در زوایای مختلف باشد اما در رادیولوژی معمولی در یک زاویھ بررسی می شود

  .نام دارد  RAY-PROJECTION خروجی کھ ما در ھر بار پرتودھی جمع می کنیم نمای پرتویی یا .... 

بریم ، در ماتریس با استفاده از ھا  جمع آوری کرده و در یک ماتریس می   Detector اطالعات خروجی را از   CTدر 
کھ در این دستوری کھ بھ دستگاه می . روش جمع متناظر و دستوری کھ بھ سیستم می دھیم تصویرسازی انجام می شود

  .دھیم تعریف رنگ ھا در اختیار ماست در واقع می توان کنتراست را دستکاری نمود

تیره و بقیھ  ۶و کمتر از  ۶یم مثال می توان گفت در ماتریس اعداد اندام بیمار را در واقع بھ اعداد تبدیل می کن  CTدر 
  .روشن باشند و بھ این گونھ تصویر ساختھ می شود

در این برنامھ ای  کھ بھ سیستم می دھیم باید کامال دقت نمود زیرا با برنامھ ی غلط تصویرسازی اشتباه صورت می 
  .گیرد

  .و سیگنال بھ اعداد تبدیل می شونددتکتورھا سیگنال می دھند   CTدر واقع در 

X-rays  
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  سایھ بھ باال سفید ۶تیره تا  ۴ی کھ تا زمان

  بھ باال سفید ۴زمانی کھ 

  !؟.........!
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است کھ ھر جا عدد اتمی بیشتر ، جذب بیشتر و ) سایھ(  shadow در رادیولوژی معمولی تصویرسازی بر اساس 
  .نداریم  CT   ،shadowتصویر روشنتر می شود اما در 

  .اختالف عددھا برای ما کنتراست می سازند  CTدر .... 

دول خاصی می گردیم در این حالت تغییرات را زیاد می کنیم یعنی فقط تیره و روشن و زمانی ما بھ دنبال کیست یا ن
اطالعات زمینھ را بر می داریم و  تغییرات تدریجی را نمی خواھیم ولی می توان در مواردی دیگر با تغییرات تدریجی 

  .را داشتھ باشیم... بافت نرم ، برونش ،

  .باید برای تک تک اعداد در ماتریس رنگی را تعریف کنیم وقتی ما تغییرات تدریجی را می خواھیم

زده می   CDبعد از تھیھ تصاویر ابتدا کنتراست را تنظیم نموده و بعد روی فیلم ھای مخصوص چاپ می شود یا روی ....
  .شود و نرم افزارھایی وجود دارد کھ پزشک می تواند خودش تصویر را تیره و روشن کند

  


