
 تیاصول فیزیکی دستگاه سی 
 

 ١  جلسھ ھفتم
 

درصد نمی توان این فوتون ھا را حذف  ١٠٠ھدف فیلتر این است کھ درصد فوتون ھای کم انرژی را کم کنیم البتھ 
  bow-tie یکی از انواع فیلترھا، . بعد از فیلتراسیون منحنی ما بھ سمت انرژی ھای بیشتر شیفت پیدا می کند. کرد

  .ضخیم تر استاطراف . است کھ از لحاظ ظاھری وسط آن نازک ) پاپیونی(

  

اگر تک انرژی بود . و رادیولوژی معمولی اشعھ بھ صورت پلی کروماتیک است یعنی طیف انرژی داریم  CT در 
  .مونوکروماتیک می شد

استفاده می شود کھ این فیلترھا   Bow-tie وقتی ضخامت ھای متفاوت بدن سر راه  اشعھ قرار می گیرد از فیلترھای 
بیشتری دارد یعنی فوتون   attenuation نتیجھ آن قسمت از بدن کھ ضخامت بیشتری دارد خطا را کم می کنند در 

  .ھای کم انرژی بیشتری جذب شده و جایی کھ ضخامت کمتر است جذب کم انرژی ھا کمتر است
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 ٢  جلسھ ھفتم
 

بدن بیمار در استفاده  فیلتر پاپیونی آن قسمت از اشعھ کھ قرار است مسیر بیشتری را در بدن بیمار طی کند چون در 
. قسمت نازک فیلتر مقابل آن قرار می گیرد) برای یکسان سازی اشعھ ھای عبوری از بدن بیمار( تضعیف می شود 

پس جایی کھ ضخامت بیشتر است میانگین . در واقع تغییر ضخامت بدن را با تغییر ضخامت فیلتر جبران سازی کردیم
  .انرژی باالتر است

Attenuation  بھ انرژی و جنس ماده بستگی دارد.  

  ؟) از باال بھ پایین(بھ شرح زیر است.... و فیلتر و بیمار و   tube ترتیب قرارگیری 

١.  Tube  ٢ . Prepatient collimators  ٣ . Beam shaping filter  ۴ . Patient  ۵ . Post patient 
collimator  ۶ .Detector    

 
Beam shaping filter    بر خالف bow-tie   شکل ذوزنقھ ای دارد یعنی در قسمت مرکزی ضخیمتر و در اطراف

  .نازک تر است
Detectors   : مھم ترین و گران قیمت ترین قسمت دستگاه CT   دتکتورھا ھستند کھ در ثبت اطالعات نقش ،

  .دارند
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 ٣  جلسھ ھفتم
 

  
( معروف ترین آن ھا با گاز زنون ( یا گازی یا پرشده از گاز   GASFILLED دتکتورھای . ١ :انواع دتکتورھا 

XENON   (٢. پر  می شود . SOLID DETECTORS   دتکتورھای جامد از جنس NACL    
  DETECTOR  ٢دتکتورھا عالوه بر ثبت اطالعات، انرژی را از نوعی بھ نوع دیگر تبدیل می کنند، خروجی ھر 

  .ت استیکسان است ولی روش آن ھا متفاو
Scintillator  ھا معموال با فوتو دایود ھا مخلوط می شوند.  

جذب قطب ھای دتکتور شده و سیگنال الکتریکی  –و + ،  گاز یونیزه شده ، یون ھای   gas filled دتکتورھای 
  .تولید می شود
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 ۴  جلسھ ھفتم
 

راز پایھ بر میگردد و انرژی در حالت جامد الکترون از تراز زمینھ بھ تراز ھدایت رفتھ و بعد ریزش می کند و بھ ت
  .نورانی آزاد می کند و نور بھ کمک فوتودایود ھا بھ سیگنال الکتریکی تبدیل می شود

کریستال ھا از جنسی ھستند کھ نور می دھند و سنتیالتورھا با  فوتو دایود ھا جفت می شوند و    scintillators در 
کی می دھند کھ این سیگنال حاوی اطالعات است و بیانگر ضریب فوتو دایود ھا نور را می گیرند و سیگنال الکتری

  .جذب خطی است
  .بسیار حساسند.. دتکتورھا روی نواسانات حرارتی و گرد و غبار و 

  
در دتکتورھای حالت جامد از کریستال کھ خاصیت فلوئورسانس دارد استفاده می شود یعنی بعد از برخورد اشعھ بھ 

ثانیھ دوز می دھد، اگر مدت  زمان نور دادن طوالنی شود خطا صورت می گیرد و باعث بھ ھم  - ٨بھ نمای  ١٠مدت
  .ندھد  after glow تال ھایی استفاده کرد کھ پس باید از کریس. ریختن اطالعات و پایین آمدن کیفیت می شود

  .دارد  after glow فسفرسانس 
سیگنال الکتریکی یک سیگنال آنالوگ است و در طول زمان پیوستھ حرکت می کند یعنی خروجی ما یک خروجی 

  .پیوستھ است نھ منقطع
  د قدرت سیگنال بیشتر استھرچھ دامنھ بیشتر باش: دارد و دامنھ یعنی  قدرت ) ارتفاع(سیگنال یک دامنھ 

  )   photon numbers ( اگر خطاھا اتفاق نیفتد قدرت متناسب با تعداد فوتون ھا می شود 
  .بیشتر باشد دامنھ سیگنال پایین می آید  attenuation ھر چھ فوتون ھای بیشتری در بدن بیمار جذب و 

I=µܠ  

  .کمتر می شودܠµبیشتر باشد ضریب کاھش   attenuation ھر چھ 
و )   cdwo4 ( یا تنگستات کادمیوم )   bi4Ge3O12 . ( متداول ترین کریستال سنتیالتور ژرمینات بیسموت است

داشتند در نتیجھ قدرت سیگنال تغییر و اطالعات با تاخیر و   after glow مورد  ٢یدور سدیم و سزیم کھ این 
  .بازسازی تصویر با عدم صحت است
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 ۵  جلسھ ھفتم
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

   attenuated  photon:: کریستال ::   light::  فوتو دایود :الکتریکال/آنالوگ
است یعنی تبدیل آنالوگ بھ  ٠و ١اما ھنوز بر مبنای )   discrate ( در این مرحلھ سیگنال آنالوگ بخش بخش شده  

  .و اطالعات آنالوگ تبدیل بھ دیجیتال می شود)  ADC( دیجیتال 
  .رای کامپیوتر شده و تصویر بازسازی می شودحال اطالعات قابل فھم ب

  .باید قرار بگیرد کھ دوباره اطالعات را آنالوگ کرده کھ برای ما قابل رویت شود  DCA در مرحلھ ی نھایی 

تیوپ 
اشعھ 
 ایکس

 آنالوگ دتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

سیگنال دیجیتال مبدل انــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوگ بھ دیجیتــــــــــــــــــــــــــــال

 کامپیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر
 سیگنال دیجیتال

 مبدل دیجیتـــــــــــــــــــــــــــــــال بھ آنــــــــــــــــــــــــــــــــالوگ

تصویر 
قابل 

 مشاھده
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 ۶  جلسھ ھفتم
 

  
از مواد سرامیکی تشکیل شده و   CHAMBER یک ترکیب اتاقک یونساز داریم، محفظھ یا : دتکتورھای گازی 

صفحات نازکی از تنگستن کھ داخل گاز زنون است تشکیل شده، اشعھ بھ گاز زنون خورده و یونیزه شده و صفحات 
  .ھا را می گیرند و سیگنال می دھند و دیگر بھ فوتودایود نیاز نیست  eتنگستن 

  
  .داری خود را حفظ می کند و این یک مزیت استگاز زنون یک گاز بی اثر است و با اینکھ تحت فشار است پای

در حالت گازی  می توان گاز را فشرده کرد و تعداد مولکول ھایی کھ می توانند یونیزه شوند بیشتر و قدرت سیگنال 
  noise سیگنال را باید بتوانیم از . اشتباه شود  noise اگر سیگنال ضعیف باشد ممکن است با . افزایش می یابد

  .پس گاز ھرچھ بیشتر باشد قدرت سیگنال بیشتر است. نیم و بعد بھ تقویت کننده برودتفکیک ک
  
  

صفحات تنگستن جھات مشخص دارند ارتفاع زیادی دارند و سیگنال الکتریکی می دھند کھ وابستھ بھ میزان تضعیف 
  .بدن رسید µھم خوب اندازه گیری می شود و می توان بھ µرا خوب اندازه بگیریم   Iدر بدن است پس وقتی 

اما در حالت . بیشتر است نسبت بھ حالت گازی) فوتون بھ نور تبدیل شدن(در حالت جامد یا سنتیالتور بھره وری 
  .گازی میزان شمارش آن ھا بیشتر است چون می توان گاز داخل محفظھ را بیشتر کرد

Noise   :وی اطالعات مفید نیستقسمتی از سیگنال کھ حا.  
کارخانھ ھای سازنده باید صفحات را خوب طراحی کنند کھ صفحات در راستای تیوب باشند و فوتون ھای  حاوی 

  .اطالعات رد شده  از بدن بیمار بھ صفحات برخورد نکند و بھ گاز زنون برخورد کند
  فوتون ::    detector:: سیگنال آنالوگ 

  

 


