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  بھ نام خدا

CT   ۶جلسھ  

  :  CTبررسی اجزای دستگاه ھای 

  

  EBCTالبتھ در . در دستگاه ھای رادیولوژی است  X-RAYشبیھ تیوب   CTدر   X-RAYتیوب :   X-RAYتیوب .١

  .استثنا وجود دارد

  



 اصول فیزیکی دستگاه سی تی
 

 ٢  ششملسھ ج
 

. ھم ھست داریم  detector کھ حاوی   gantryبیم الکترونی و   EBCTدر . اصال تیوب نداریم  EBCTما در  

Heat unit   درEBCT  چرا؟ بھ این دلیل کھ زمان صرف شده نسبت بھ رادیولوژی خیلی بیشتر . باید باال رود

و دوز نیز . است و بھ یک ثانیھ نمی رسد ٠.٢و   ٠.١مثال زمان ھایی کھ در رادیولوژی عکس می گیریم .است
  . کم است

  چرا؟ . یمبھ تیوب استراحت می دھ  expose  ٢ما بین 

آماده شدن و پوزیشن دادن بیمار مدتی طول می کشد و در این مدت دستگاه .دارد  chest مثال بیمار عکس 

برای ھر اسالیس حداقل یک دور چرخش را بھ مریض تحمیل می   ct اما در . فرصت خنک شدن دارد

اسالید می گیریم  ١٨-١٠، معموال و این در حالی است کھ ما تنھا یک اسالیس تھیھ نمی کنیم) چرخش تیوب(کنیم

درصد انرژی بھ صورت گرما بھ  ٩٩بیش از   expose در ھنگام . و این اسالیدھا پشت سر ھم گرفتھ می شود

بنابراین تحمل حرارتی . بسیار افزایش می یابد  CT ھدر می رود پس در این صورت میزان گرمای تولید شده در 

  .المپ باید باالتر رود

را تحمل می   mega heat unit میلی اچ نو     ٧.۵باالست و حدود   CT تحمل حرارتی المپ در دستگاه ھای 

میلی  ١.۴در واقع در ھر دقیقھ ما اجازه داریم حداکثر . میلی اچ نو  در دقیقھ است ١.۴گرما حدود   rate کند کھ 

  .اچ نو بھ دستگاه تحمیل کنیم و موجب گرم شدن آن شویم

Rate   حرارتی با گرمای total  )٧.۵ ھر چھ . متفاوت است) میلی اچ نو heat unit   دستگاه CT    باالتر باشد

  .بھتر است و تحمل حرارتی آن باالتر است پس یک مزیت بھ حساب می آید

گاه یکی از معیارھایی کھ ھنگام انتخاب دستگاه مفید است و ما بر اساس آن می توانیم بین چند دستگاه، دست

  )اینکھ دستگاه چھ میزان تحمل حرارتی دارد.(است  heat unit مورد نظر را انتخاب کنیم 

میلی اچ نو برسد امکان ترکیدن  ٧.۵این حرارت باید منطقی باال رود، در صورتی کھ یک مرتبھ باال رود و بھ 

  MA. میلی اچ نو است ١.۴مطرح می شود کھ   heat unit rate و در اینجا است کھ  . دستگاه وجود دارد

تحمل حرارتی . کھ از یک دستگاه بھ دستگاه دیگر  متفاوت است. میلی آمپر است ۵٠٠-١٠٠دستگاه ھم معموال 
  )در دستگاه ھا مختلف. (مگا ھیت یونیت می باشد ٧.۵میلی اچ نو و ماکزیمم   ۵_٣.۵در دستگاه ھا معموال 
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سیستم ھای خنک کننده با ( air cooling systemبی از روغن و دستگاه ھا معموال از ترکی: خنک شدن دستگاه 

در . برای  اینکھ حرارت را دفع کنند از این سیستم ھا استفاده می کنند. استفاده می کنند) استفاده از ھوا
. تارگت را زاویھ می دھیم. ١: رادیولوژی ھم ھمین بحث را داشتیم می گفتیم برای خنک کردن چند مرحلھ داریم 

٢ .Rotation  بعد از روش تابش برای خنک شدن استفاده می کنیم کھ سریع ترین راه انتقال . ٣. می دھیم

 Air. ۵. برای خنک شدن از روغن استفاده کنیم کھ در واقع حرارت بھ روغن منتقل شود. ۴. حرارت است

cooling  کھ در واقع سیستم خنک کننده ی ھوایی می باشد.  

در صورتی کھ این موارد نباشد دستگاه سریع بھ اوج  . میلی اچ نو را تحمل کند ٧.۵تواند مجموع این ھا باید ب
ما با وجود تمام این موارد محدودیت کار، ھم می دھیم یعنی می گوییم با این دستگاه . حرارتی رسیده و می ترکد

می کنیم باید فرصتی دھیم تا این ھنگامیکھ ما مدت زمان طوالنی با دستگاه کار . چگونھ کار کنیم تا آسیب نبیند

منحنی ھای دستگاه  بھ ما می گویند کھ در صورت باال رفتن حرارت چقدر . حرارت کاھش پیدا کرده و دفع شود

کنیم در این صورت احتمال   expose صبر کنیم، البتھ نباید آنقدر صبر کنیم کھ تیوب کامال خنک شود و سپس 

ک حرارت پایھ وجود داشتھ باشد در غیر این صورت  شوک حرارتی بھ دستگاه باید ی. ترکیدن تارگت وجود دارد

  .وارد شده و احتمال ترکیدن وجود دارد

گاھی بھ علت تراکم باالی مریض در بخش متوجھ میزان  داغ . بھ غیر اینھا ما یک سیستم اتوماتیک ھم داریم

و دندان پزشکی این سیستم اتوماتیک را  تیوب ھای قدیمی مثل تیوب ھای رادیولوژی. شدن تیوب نمی شویم

دارد و   sensor اما دستگاه اتوماتیک یک . نداشتند و خودمان باید حواسمان می بود کھ حرارت دستگاه باال نرود

  .نمی کند  expose تشخیص دھد کھ حرارت بیش از حد باال رفتھ است دستگاه دیگر   sensor اگر این 

و . عمل نکرده است  sensor بھ علت نصب نادرست وجود داشتھ است و   ct اه مواردی از ترکیدن المپ دستگ

  .ماھھ ترکیده است ۴سال کار کند  ١تیوبی کھ باید حداقل 
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در پشت تارگت مان یک الیھ ی گرافیت داریم تا تحمل حرارتی را باالتر ببریم و از طرف دیگر حرارت   ct ما در  .١

 .بیشتری را دفع کند

 

٢. Focal  spot  size  چون فیالمان است کھ الکترون تولید کرده و بھ تارگت می . با سایز فیلدمان تعیین می شود

چون ھنگامی کھ فیالمان بزرگتر است .ھم باال رفتھ است  focal spot size اگر سایز فیالمان باال رود سایز . زند

 .د دست ما نیستاین مورد را کارخانھ تعیین می کن. حجم بیشتری از تارگت را می زند

 .بیشتری را می خواھیم بگیریم  detail استفاده می کنیم کھ   focal spot sizeدر رادیولوژی ھنگامی از 

 .بزرگتر است  heat unitرا باال ببریم چون   focal spot sizeمجبوریم   ct اما در 

  .اطالعات دقیق تری نسبت بھ رادیولوژی نیاز داریم   ct ما در 

   focal spot sizeبزرگتر شد باید روی تارگت کار کنیم،چگونھ ؟ ھنگامی کھ   focal spot size ھ  ھنگامی ک

. بزرگتر می شود و کیفیت پایین می آید  focal spot size باال می رود زاویھ ی کاتاتر  آند کاھش پیدا کرده و 

  .آند این اتفاق می افتدسطح ظاھری را کاھش و واقعی را افزایش  داده ایم با کاھش زاویھ ی 

داریم و می   ٢٠-١۵و ماکزیمم  ١٧- ١٢ما در رادیولوژی زاویھ ی تارگت را بھ طور معمول :   ct محدودیت 

تغییر می کند بھ دلیل مشکل فیالمان کھ   ١٠- ٧زاویھ ی آند حداکثر بین    CT توانیم تارگت را زاویھ دھیم، در 

  . گفتھ شده است

پس . زاویھ ی تارگت را ھرچھ کمتر کنیم کیفیت تصویر بھتر می شود اما از طرفی اثر پاشنھ ی آند ایجاد می شود

  .زاویھ ی آند کمتر است  ct در 

در صورتی کھ فیالمان بزرگ باشد . در رادیولوژی ھمھ چیز با ھم خوب نمی شود و ھمھ چیز با ھم بد نمی شود

  .زاویھ ی آند را کم کردیم آرتیفکت ایجاد شد  detail رای بھ دست آوردن ب..  تحمل حرارتی باال می رود
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بھ طوریکھ کیفیت تصویر قابل تشخیص باشد ایده . در رادیولوژی می گوییم ھمیشھ بھترین چیز متعادل ترین است

  .و دوز بیمار تا حد امکان پایین باشد. آل نمی شود
درجھ می توانیم آند را زاویھ دھیم و پایین تر از  ١٠-٧ما . ل نیستیک تصویر عالی با دوز باالی بیمار قابل قبو

از کامپیوتر برای پردازش    ctکامپیوتر است، در   ct یکی از مزیت ھای . این زوایا نمی توانیم زاویھ دھیم

ل شده در واقع تصویر از سایھ ھای خاکستری تشکی. داریم  shadow ما در رادیولوژی . تصویر استفاده می کنیم

  .وجود ندارد  CT   ، shadow است اما در 

  .صورت می گیرد  Mathematical تصاویر آنالیز می شود و یک پروسس الکترونیک و   CT در 

اطالعات توسط الگوریتم   ct یعنی در . است  chemical ما در تاریکخانھ ھم پروسسینگ داریم اما پروسسینگ 

شود و بعد تصویر ساختھ می شود و تصویر بازسازی می شود، تصویر معادالت حل می . ھا پردازش می شود

الگوریتم ھای مکمل ھم برای بھبود کیفیت تصویر می توان گذاشت پس .  واقعی  نیست و بازسازی شده اش است
  .از این طرف زاویھ ی تارگت جبران می شود

ما . و ریاضی بھتر کرد  artificial صورت با استفاده از این الگوریم ھای مکمل می توان کیفیت تصاویر را بھ 

اطالعاتمان را می خواھیم بھ واقعیت تبدیل کنیم از الگوریتم ھایی  استفاده می کنیم کھ این الگوریتم ھا باعث می 
مثال ما تصویر را اصالح نمی کنیم چون قرار است بر مبنای این تصویر . شوند اطالعات ما بھتر نمایش داده شوند

  .تا بھ خود اطالعات واقعی دست پیدا کنیم ت بگیرد، از الگوریتم ھا استفاده ی درست می کنیمتشخیص صور

  ١٠mm   ،5mmمثال بھ جای . ھاست  thickness یکی از  راه ھای بھتر نمایش دادن اطالعات باریک تر زدن 

  .تا حدی حل می شود  focal spot size می زنیم و بھ این صورت مشکل 

 یا باریک سازی پرتوھاست، ما در رادیولوژی   Colimation با رادیولوژی دارد    ct تفاوت دیگری کھ 

colimator   ھایی داشتیم کھ دیافراگم دارند و این دیافراگم را رو بھ روی دستگاه تنظیم می کنیم، این روش ساده

گم سایز را متناسب قسمت مورد بررسی و بود و ھر زمان کھ می خواستیم عکس بگیریم با استفاده از دیافرا

مرکز را تنطیم می   ct اما در . مقداری بیشتر انتخاب و تنظیم می کردیم تا لبھ ھا را رد کند و لبھ ھا کات نشود

سایز اتوماتیک تعیین می شود بر اساس دستوری کھ می . کنیم و سانتر می کنیم کھ اسکن ھا از کجا شروع شود

  .یک تعیین می کنددھیم دستگاه اتومات

  .داده و دستگاه برای ما اجرا می کند  order می خواھیم بھ دستگاه   5mm مثال یک برش 

ھا تصویر را برای ما در   colimator دستگاه با استفاده از . تعیین نمی کنیم  field of view مثل رادیولوژی 

ما    ct در . متفاوت اند  ct ھا در   Colimator  .و ما بھ صورت مکانیکی ھیچ دخالتی نداریم  ct در . می آورد

 یا کولیماتورھای قبل بیمار ھستند یعنی جلوی   prepatient colimatorداریم، یک ست    colimator ست  ٢

x-ray  و ست بعدی . تیوب است post patient    است یا نام دیگر آن ھا predetector  کولیماتور است.  
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تنظیم می   5mm ھای قبل بیمار برای   colimator باشد   5mm  ه دستور می دھیم کھ ھنگامی کھ بھ دستگا

 تنظیم سایز   prepationt پس نقش . را با قبل از بیمار تعریف می کنیم  thichness یعنی ما . شوند

thichness  است.  

 ھا در باالی دتکتور قرار گرفتھ اند کھ باعث می شوند پرتوھای پراکنده کم تر بھ   postpatient ست دوم 

detector   برسند، در داخل gantry   یک سری پرتوھا رد می شوند کھ مقداری اسکتر ایجاد می کنند، اگر

ھا در   scatter ھا آن ھا را ثبت می کنند، ھمانطور کھ   detector بروند   detector تعدادی از آن ھا داخل 

پرتویی است کھ جایی برخورد می کند کھ نباید   scatter در واقع . می کردند  foggy رادیولوژی تصویر را 

در اینجا پرتو بھ دتکتوری . یک جابھ جایی رخ داده و ھمین باعث بھ ھم ریختگی اطالعات می گردد. برخورد کند

ا مثل گرید است و باز و بستھ می شود و پھن و باریک می شود تقریب  Postpationt . می خورد کھ نباید بخورد

  .ھا را بھ حداقل برساند  scatter تا 

  .ھا پایین است  scatter این است کھ   ct یکی از مزیت ھای  

Flat filtration  : در دستھ ی فوتونی تولید شدهx-ray   ھا ھم کم انرژی ھستند و ھم پر انرژی کھ میزان کم

ھا معموال جذب بدن بیمار می شوند در الیھ ھای   soft x ray ھم کم نیست، از طرفی  می گفتیم کھ  انرژی ھا

و این خطرناک است چون انرژی آن ھا کم است و ھنگام جذب در الیھ  سطحی و دوز بدن بیمار را باال می برند

بھ ھمین . سیار حساس ھستندھای سطحی احتمال سرطان ھایی  مثل پوست باال می رود چون الیھ ھای سطحی ب

فیلتر یعنی  حذف عمده ی .  فیلتر گذاشتند کھ تعداد  کم انرژی ھا بھ حداقل برسد   x ray دلیل جلوی المپ ھای 

بیمار را باال می بریم، این فیلترھا   saftyپرتوھای کم انرژی و حذف مقداری پرتوھای پرانرژی  با اینکار 

  .فیلترھای سخت افزاری ھستند

در رادیولوژی  این ھا دست ما . امت و نوع فیلتر باید روی دستگاه مشخص باشد این فیلترھا کاشتھ شده اندضخ

اشعھ ھنگام گذشتن  از فیلتر سخت  می شود :  ct اما در . دست ماست)  added ( نیست تنھا فیلترھای اضافھ 

باالتر رفتھ است، بھ نوعی با  hvlباشد  بھ عبارتی ھرچھ اشعھ سخت تر.چون فوتون ھای کم انرژی جذب شده اند

عالوه بر این سیستم کھ در جای خود باعث افت اشعھ ھم می شود  ctما در .را باال می بریم hvlفیلتراسیون 

و دیگری فیلترھای سخت افزاری اضافھ کھ ما .و آن ھم فیلترھای نرم افزاری است: سیستم دیگری ھم داریم 

غیر از فیلتر معمول رادیولوژی دو نوع فیلتر دیگر  ctپس ما در .مس 1/5mmمان خودمان اضافھ می کنیم مثل ھ

  .ھم می توانیم استفاده کنیم یکی نرم افزاری و دیگری سخت افزاری

  .بھ فیلترھای نرم افزاری فیلترھای ریاضی ھم می گویند مثال فیلتر استخوان یا فیلتر بافت نرم

اگر ما استخوان را شارپ تر و با . ه اضافھ کنیم کھ برای استخوان استما الگوریتم ھایی می توانیم بھ دستگا
  .کیفیت بھتر نمایش دھیم می توانیم از این فیلتر استفاده کنیم
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  .کلیک کنیم فیلترھا را برای ما در دستگاه می آورد و ما می توانیم انتخاب کنیم  image inhance اگر روی 

توده است یا چیز دیگر از این فیلتر نرم افزاری استفاده می کنیم چون در صورتیکھ شک داریم در بافت نرم 
  .رزلوشن را باال می برد

داریم، فیلترھای سخت افزاری کھ روی دستگاه نصب می کنیم کھ از آلومینیوم و تفلون   ct فیلترھای ذاتی ھم در 

  .مثل رادیولوژی بھ صورت ورق نیست و اشکال متفاوتی دارد  ct فیلترھای . درست شده است


