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 :تاريخچه

سيستم هاي تصوير برداري ديجيتالي براي اولين بار 

به وسيله دو گروه مجزا مورد  0791در اويل دهه 

 . بررسي قرار گرفتند 

فلورسکوپي ديجيتال نسبت به دو مزيت اصلي 

فلورسکوپي مرسوم سرعت گرفتن تصوير و مراحل 

 پردازش بعدي آن مي باشد که سبب افزايش کنتر

 . است تصوير مي گردد 

راديو گرافي ديجيتال با تکميل دستگاههاي سي تي ، 

استفاده از پرتو باد بزني و گيرنده هاي متعدد خطي 

 . به کار گرفته شده است 

همزمان با آن دومين فن آوري بوسيله شرکت فوجي 

. گرافي ناميده شد و معرفي گرديد که کامپيوتر رادي

م فسفر قابل تحريک با گيرنده تصوير دراين سيست

 . نور مي باشد 

 

 

 :داليل و مزاياي ديجيتالي کردن 

ايمني از نويز ، تکرار يا دوباره سازي اطالعات -0

همچنين وقتي که . خراب نمي کند کيفيت تصوير را 

سيگنالهاي ديجيتال منتقل مي شوند ، درجه خرابي 

 . سيگنالها توسط نويز به حداقل مي رسد 

 . ز تصوير اقتصادي و به صرفه است نگهداري ا -2

تصوير به دست آمده قابليت دستکاري يا تغيير  -3

مانند نمايش و رديابي آنوماليها در . مشخصات دارند 

فيلم ، مشخص کردن ساختمانهاي  نقاط تيره و روشن

، مشخص نمودن لبه ها ، تغيير وضوح و  خصوصب

فيلم  کنتر است و کار هايي از اين قبيل که با سيستم

 . صفحه کاري غيرممکن است  –

استفاده از تصاوير ديجيتالي باال بزرگترين مزيت  -4

 . بودن بازده کار با استفاده از شبکه مي باشد 

 

 

 



 : مشخصات تصوير 

در فناوري ديجيتالي ، اشعه ايکس يک تصوير نامريي 

. الکترونيکي روي گيرنده هاي اشعه توليد مي نمايد 

ي سپس بوسيله کامپيوتر تحت اين تصوير نامري

پردازش هاي گوناگون قرار گرفته و به طور موقت در 

 . ذخيره مي شود حافظه کامپيوتر 

 ماتريس تصويري 

به طرحي از خانه ها يا سلولها که به صورت رديف و 

ار هم قرار مي گيرند ، اطالق مي گردد نستون در ک

. هر خانه مربوط به نقطه اي خاص بر روي تصويراست 

عدد هر خانه نشان دهنده روشنايي درروي صفحه 

 . تصوير است 

به وسيله عددي که کامپيوتر توليد روشنايي هر خانه 

 . کرده است ، تعيين مي شود 

هرخانه از اين ماتريس تصويري پيکسل يا واحد 

 .صويري ناميده مي شود ت

  

 ديجيتالي کردن تصوير يعني چه؟

فوتوگراف يا به طور کلي هر تصوير که ديده مي شود 

حاوي اطالعات پيوسته مي باشد ، اصطالح آنالوگ به 

يک سري اطالعات گفته مي شود که به طور پيوسته 

به دنبال هم قرار مي گيرند و شدت روشنايي را بيان 

العات آنالوگ به اطالعات وقتي اط. مي کنند 

ديجيتالي تبديل مي شود ، يعني اطالعات پيوسته 

 . تکه تکه مي گردند 

تکه ها به صورت از اين  ارزش اطالعات هر يک

اطالعات . جداگانه و با يک عدد بيان مي شوند 

ديجيتالي به خودي خود قابل نمايش نيستند اما مي 

کرد و نمايش توان آن ها را به اطالعات آنالوگ تبديل 

 . داد

 : گيرنده هاي مورد استفاده در راديوگرافي ديجيتال 

امروزه  انواع مختلفي از گيرنده هاي راديو گرافي 

ديجيتال در بازار وجود دارد و تعداد زيادي از انواع 

جديد آنها هم در دست توليد مي باشد اين گيرنده 

ها شايد از نظر اندازه ، شکل و اهداف کاربردي 

به باشند ولي دو تفوت مهم در ميان آن ها وجود مشا

دارد که يکي در روش گرفتن شعاع ايکس و ديگري 

يک نوع از . در کيفيت تصوير حاصله مي باشد 

که امروزه در فناوري کامپيوتر راديوگرافي گيرنده ها 

. استفاده مي شود فسفر قابل تحريک با نور مي باشد 

به سه دسته  گيرنده هاي راديو گرافي ديجيتال

جفت کننده هاي شارژ ، گيرنده : تقسيم مي شوند 

هاي صفحه اي مسطح ساخته شده از آمورف 

سيليکون ، گيرنده هاي صفحه اي مسطح سالخته 

 .شده از آمورف سلنيوم 


