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8جلسھ   - ct  

در دتکتورھای گازی با برخورد اشعھ بھ مولکول ھای گاز، مولکول ھا یونیزه شده، بارھای مثبت و منفی بھ سمت 
 الکترودھا حرکت می کنند و سیگنال الکتریکی تولید می شود.

دتکتورھاست.با ظھور نسل ھای جدید بھ تعداد دتکتورھا افزوده شد حاال در اینجا بحث ما طرز چیدمان   

بھ بعد دتکتورھا بھ حالت قوسی قرار گرفتند تا فاصلھ ی تمام دتکتورھا تا تیوب یکسان باشد. 3از نسل   

.در اسپیرال تیوب حرکت فنری شکل دارد  

 

 detector array    ایش دتکتورھا: یعنی آر
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دا بھ صورت چند ردیفھ قرار گرفتندر اسپیرال و مولتی اسالیس دتکتورھ  

رایھ ھا بھترین جمع آوری فوتون ھا را می توان داشت وقتی فوتون ھای بیشتری را  جمع آوری کنیم با این آ
 سیگنال ما قوی تر و صحیح تر خواھد بود و دقت کار باال  می آید.

داریم.ند و ما یک تصویر پنھان بعد از بیمار فوتون ھا اطالعاتی اند یعنی دارای اطالعات بیمار می باش   

 

وری یا کارایی دتکتور:یا بھره   efficiency   

چند در صد از فوتون ھا کھ بھ دتکتور برخورد می کنند بھ سیگنال الکتریکی تبدیل می شوند، این موضوع بھره 
درصد نیست.  بھره وری در حالت جامد بیشتر است. 100وری دتکتور را مطرح می کند کھ ھیچ وقت   

باالتر :: کارایی بھتر است ھر چھ بھره وری باالتر :: ھزینھ دستگاه  

فاکتور موثر در بھره وری :2  

.پھنای دتکتور (ھر چھ پھنای دتکتور بیشتر باشد درصد فوتون ھایی کھ جذب می کنند بیشتر است)1  

دتکتور (فضای بینابینی)ھر چھ فضای بینابینی کمتر فوتون ھای بیشتری جذب دتکتور می  2. فاصلھ ی بین 2
پھنای دتکتور فوتون ھای بیشتری تثبیت می شوند. اما رزولوشن و قدرت تفکیک کم می شود. شوند. با باال بردن 

مثال ھر چند فوتون بھ یک دتکتور خورده و یک سیگنال می دھد اگر پھنا کم شود بھ عبارت دیگر فاصلھ بین 
ر می کند و بھره وری دتکتور عبو 2دتکتورھا زیاد شده بنابراین یک سری نقاط  از دست می رود،فوتون از بین 

 کل کاھش می یابد. اگر پھنا را کم کنیم باید دوز را باال ببریم کھ رزلوشن را بھتر کند.
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 پس با تمام این گفتھ ھا باید بدانیم بھ دنبال چھ چیزی ھستیم : رزلوشن خوب، جزئیات،دوز بیمار،....

ه وری). گاھی اوقات یک دتکتور بھره وری ما باالست (بھر الت جامد (سنتیالسیون) ، کانورشن در دتکتور ح 
در نظر می گیریم و بقیھ را نسبت بھ آن می سنجیم. 100بھتری را دارد   

تولید شود. ه بر حذف  فوتون ھا ممکن است اسکترعالو لت گازی با برخورد فوتون بھ پلیت ھادر دتکتور حا  

است کھ اسکتر ھا را ھم  و مشکلی کھ دارد این در دتکتور حالت جامد درصد تبدیل باالتر است (بھره وری باال)
می کند. دتکت   

.دینامیک دارند ی اسکرین و فیلم یک محدوده (رنج) : صفحھ dynamic rang  

 یعنی یک محدوده ی انرژی  و باید در آن محدوده

ز اطالعات را کار کرد. در سی تی ھم یک محدوده دینامیک داریم یعنی چھ سطوحی از اطالعات ، چھ محدوده ای ا
در واقع توانایی دتکتور برای آشکارسازی و تمایز یک محدوده از شدت پرتوھایی  می توان ثبت کرد.دینامیک رنج 

 کھ بھ دتکتور می خورد می باشد.

دتکتور است. ست یک محدوده دارد آن محدوده دینامیک رنجفوتون مونوانرژیک نی  

د نمی تواند ثبت شود و این یک ویژگی فیزیکی است، اگر محدوده  تمام انرژی ھایی کھ بھ دتکتور برخورد می کن
 خیلی وسیع باشد اسکتر را ھم می گیرد اگر محدوده ی ما خیلی باریک باشد باید دوز را باال ببریم.

کنیم :: تعداد کاھش می یابد در نتیجھ نویز باال می رود.    Narrow   اگر  

بد.  اگر تعداد فوتون ھای برخوردی کاھش یابد نویز افزایش می یابد. برای اگر شدت پایین بیاید،نویز افزایش می یا
 کاھش نویز باید دوز را باال ببریم.

 ھر دتکتور یک محدوده را می تواند بگیرد.

از محدوده وسیع و دوز پایین استفاده می شود کھ البتھ کاھش دوز کنتراست یا رزولوشن را  مثال در یک بیمارستان 
د.کاھش می دھ  

اتفاق می افتد و سیگنال بیشتری را نمی توان  ر وارد شوند اشباع شده یعنی سچوریشناگر فوتون ھا خیلی بیشت
 گرفت.

خوب موثر است.  دینامیک رنج خوب یعنی گری اسکیل گری اسکیل   روی   dynamic range 

تا دوباره بھ کار  تایم(زمان مرده)اید یک زمان مرگ را بگذراند دید اگر حالت اشباع رخ دھد و دتکتور فلج شود ب
 بیافتد.

را ما نمی توانیم تنظیم کنیم و یک خاصھ فیزیکی دستگاه است و از کارخانھ تنظیم می شود.   dynamic range  

DSA) سیستم جمع آوری اطالعات :  )  

Data acquisition system 

 قسمت اصلی آن تیوب و دتکتورھا ھستند.

اطالعات خروجی از بدن بیمار را جمع آوری می کند کھ این سیگنال ھا ضعیف اند و آمپلی فایر این سیگنال دتکتور 
 را تقویت می کند.
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سیگنال آنالوگ است و باید بھ دیجیتال تبدیل شود این قسمت ھا این قسمت ھا سیستم جمع آوری اطالعات را تشکیل 
 می دھند.

ھستند کھ اگر خطایی در این قسمت اتفاق بیافتد ھر چقدر قسمت ھای دیگر  مھم ترین قسمت این سیستم دتکتورھا
 کارشان را درست انجام دھند فایده ای ندارد.
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