
  اي كشور

  تر امور حفاظت در برابر اشعه 

هاي  كيفي دستگاه

  

INRA-RP  

  
  سازمان انرژي اتمي ايران    

  

اي كشور مركز نظام ايمني هسته 

تر امور حفاظت در برابر اشعه دف

  

  

  

  

  

  

كيفي دستگاه هاي كنترل راهنماي انجام آزمون

  پرتوشناسي تشخيصي

RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390  :شماره شناسه

  صفر: شماره بازنگري

  

  
  1390بهمن  : تاريخ اجرا

  
 

راهنماي انجام آزمون

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



كيفي  هاي كنترل راهنماي انجام آزمون

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     0         : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري  253:   كل صفحات

 

 

 

  فهرست مطالب

  

 شماره صفحه                                                                                                        عنوان    
  

 

  1  .......................................................................................................................................................................  هدف  -1

  1  ........................................................................................................................................................  كاربرد دامنه  -2

  1  ...................................................................................................................................................................  تعاريف  - 3

  3  ...............................................................................................................................................  اصلي مسئوليت  -4

  3  .......................................................  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه كيفيهاي كنترل آزمون  - 5

  4  ..................................................................................  يولوژهاي راديهاي كنترل كيفي دستگاهآزمون  5-1

  48  ..............................................................................هاي ماموگرافيهاي كنترل كيفي دستگاهآزمون  5-2

  86  ...............................................  هاي فلورسكوپي و انواع سي آرمهاي كنترل كيفي دستگاهآزمون  5-3

  135  ..........................................................هاي پانوركس سفالومتريهاي كنترل كيفي دستگاهآزمون  5-4

  170  ........................................................  دندان تك هاي راديوگرافيهاي كنترل كيفي دستگاهآزمون  5-5

  190  .......................................................................  تي اسكنهاي سيهاي كنترل كيفي دستگاهآزمون  5-6

  245  .................................................................................................  هاي كنترل كيفي تاريكخانهآزمون  5-7

  252  .......................................................................................................................................  مرتبط مستندات  -6

  252  ............................................................................................................................................................  سوابق  -7

  253  ........................................................................................................................................................  تاريخچه  -8

  
  
  
  
  



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     1        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

  

 هاي  كيفي دستگاه هاي كنترل راهنماي انجام آزمون

  پرتوشناسي تشخيصي

 
  هدف -1

هـاي پرتوشناسـي    هاي كنترل كيفـي كـاربردي ويـژه دسـتگاه     هدف اين مدرك، ارائه راهنماي جامع براي انجام آزمون
 ISO/IEC 17025هاي مـذكور و اسـتقرار مقـررات و الزامـات مـدرك       عملكرد دستگاه تكيفيتشخيصي است، تا از 
  .اطمينان حاصل شود

  

  كاربرد هدامن - 2

هاي راديوگرافي تك دندان، پانوركس، سفالومتري، راديولـوژي   هاي كنترل كيفي دستگاهاين مدرك جهت انجام آزمون
  .اسكن كاربرد دارد  تيپرتابل، راديولوژي ثابت، فلوروسكوپي، آنژيوگرافي، ماموگرافي و سي

  

 فيتعار - 3

 :آزمون بحراني 1- 3

نظـر ايمنـي و عملكـرد تجهيـزات هشـداردهنده       تشخيصي از نقطـه  به بررسي عملكرد تجهيزات دستگاه پرتو
منظور اطمينـان از وجـود    هاي مرتبط با پرتودهي به شاخص  تشخيصي وكنترل مرتبط با دستگاه پرتوشناسي 

  . گردد مي  حفاظت الزم و كافي براي كاركنان، بازديدكنندگان و بيماران اطالق

 : پذيرش آزمون 2- 3

منظور تأييد نصب كليه تجهيزات و بررسـي امكـان    كه بهبرداري  كيفي قبل از بهره كنترلهاي  ونمجموعه آزم
بودن دستگاه براي استفاده كلينيكي و تهيه مقـادير پايـه    جهت اطمينان از آماده انجام كليه نيازهاي سامانه به

هـاي   هـا عـالوه بـر آزمـايش     اين آزمـون . شود مقايسه انجام ميمنظور  اي بعدي به هاي دوره براي انجام آزمون
هاي ايمني مكانيكي و الكتريكـي   مرتبط با حفاظت در برابر اشعه و پارامترهاي مؤثر بر پرتودهي، شامل آزمون

 .باشند نيز مي

 : آزمون پس از تعمير 3- 3

پس از هرگونه تعميـر و تعـويض    منظور اطمينان از استفاده ايمن و عملكرد صحيح سامانه هاي الزم به  آزمون
 .باشد هاي پرتوشناسي تشخيصي مي قطعات مؤثر بر پرتودهي در تجهيزات و دستگاه

   :ايدوره آزمون 4- 3

گونـه تغييـرات    هـر  .هاي زماني معين بايد بر روي دسـتگاه انجـام پـذيرد    هايي كه در دوره آن دسته از آزمون
باشد،   وجود آمده در پارامترهاي فيزيكي دستگاه كه بر اثر گذشت زمان و استهالك تجهيزات صورت گرفته به

  .بايد مشخص و نسبت به اصالح آن اقدام شود

  :كيفي آزمون كنترل 5- 3

هاي ويـژه   آزمونو  اي هاي دوره ونآزم، پذيرش هاي ونآزم، بحرانيهاي  آزمون شاملكيفي  هاي كنترل ونآزم
  .تعمير و نگهداري است
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 : كيفي برنامه كنترل 6- 3

اين برنامه بايد حداقل شـامل نـوع   . هاي كنترل كيفي است  شده جهت انجام آزمون  بندي منظم و زمانبرنامه 
  .آزمون و دوره تناوب انجام هر آزمون باشد

 : شغلي پرتوگيري 7- 3

استانداردهاي پايـه حفاظـت در برابـر پرتوهـاي       ”موجب  بهجز مواردي كه  ههنگام كار ب پرتوگيري كاركنان به
 .مستثني يا خارج از شمول باشد “يونساز و ايمني منابع پرتو

  :پرتوگيري مردم 8- 3

پرتوگيري مردم شامل پرتوگيري شغلي، پزشـكي   .استكارگيري منابع پرتو  هپرتوگيري افراد جامعه ناشي از ب
 .باشدو يا زمينه طبيعي محيطي نمي

  :كيفي  كنترل اشتغالپروانه  9- 3

يك سند رسمي است كه توسط واحد قانوني براساس مندرجات فصل دوم قانون در رابطه با كنتـرل كيفـي و   
هاي حفاظت نامه اجرايي آن و استانداردها، ضوابط و دستورالعمل در صورت رعايت كليه مقررات قانون و آيين

استانداردهاي پايـه حفاظـت در برابـر پرتوهـاي يونسـاز و ايمنـي       ”به موجب از مواردي كه  در برابر پرتو غير
 .گردد اساس ضوابط واحد قانوني صادر مي  مستثني شده است، براي مدت مشخص بر “منابع

  :خدمات 10- 3

بحرانـي  هـاي   آزمـون انجـام  و  و نگهـداري  اندازي، تعمير هرگونه خدمات در زمينه نصب، راهدر اين مدرك به 
برمبناي ارزيابيِ ايمني با رعايـت مقـررات و شـرايط    و ملحقات آن  وشناسي تشخيصيهاي پرت برروي دستگاه

  .گردد واحد قانوني اطالق مي  ويژه

  :پرتوتشخيصي دستگاه 11- 3

 . دنگير مي مورد استفاده قرار تشخيصي  پرتوشناسيكه در امور  ايكس پرتو توليدكننده هاي دستگاه

 : كيفي  نترلك دستورالعمل 12- 3

دهنده صـحت عملكـرد تجهيـزات     نشان و كيفي هاي كمي است كه در آن شاخص  ييها دستورالعملمجموعه 
 شـده  نوشتهمربوط به هر شاخص  و فاصله زماني هر بررسي حدود استاندارد گيري و ه، روش انداز)ها دستگاه(
  .باشد 

   :مجازشركت  13- 3

 .گردد اطالق مي از واحد قانوني اشتغال پروانههاي داراي  شركت به

   :قانون 14- 3

 .گردد اطالق مي اشعهقانون حفاظت در برابر در اين مدرك به 

 : كيفي  كنترل 15- 3

يـا  ( عملكـرد تجهيـزات   و دقـت  كننـده صـحت   بيـان  و كيفـي  هاي كمي كنترل منظم شاخص وها  بررسيبه 
اطـالق  منظور دستيابي به بيشترين اطالعات تشخيصي و كمترين پرتـوگيري بيمـار    به )پرتوساز يها دستگاه

 .گردد مي

 : كيفي  گواهي كنترل 16- 3

كه از سوي يك مركـز داراي پروانـه    كيفي هاي كنترل نتايج آزمايش قابل پذيرش بودنبر  سندي است مبني
    .گردد اشتغال خدمات كنترل كيفي صادر مي
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 : ناحيه كنترل شده 17- 3

در شرايط عـادي  پرتوگيري مقررات ايمني به منظور كنترل ويژه و  هاي حفاظتي اي كه در آن معيار هر ناحيه
 .هاي بالقوه مورد نياز باشد پرتوگيريگستره يا محدودكردن جلوگيري كار و 

  : واحد قانوني 18- 3

هـا و   نامـه  ، آيـين  مقـررات  اجـراي   نظـارت بـر   بـه   موظـف واحد قـانوني  ،  پرتو برابر در  حفاظت  قانون  براساس
  ايمنـي   نظـام  ركـز م  بـه   ايـران   اتمـي   انـرژي   سازمان  ها از طرف مسئوليت  اين. باشد مي  مربوطه  استانداردهاي

 . است  شده  تفويض  واحد قانوني  عنوان  كشور به  اي هسته

 
 مسئوليت اصلي -4

هـاي   انـدازي و كنتـرل كيفـي دسـتگاه     عهده دارندگان پروانه اشتغال خدمات نصب و راه مسئوليت اجراي اين راهنما به
   .هاي پرتوشناسي تشخيصي است كننده از دستگاه پرتوشناسي تشخيصي و مراكز استفاده

  

 هاي پرتوشناسي تشخيصي  هاي كنترل كيفي دستگاه آزمون - 5

هاي راديولوژي، ماموگرافي، فلورسـكوپي، انـواع سـي آرم، پـانوركس بـا       هاي مشروح در اين راهنما شامل دستگاه آزمون
  .تي اسكن و تاريكخانه استدندان، سيسفالومتري، راديوگرافي 
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  هاي راديولوژي كيفي دستگاههاي كنترل  آزمون  5-1

هاي راديولوژي براساس نوع آزمون و دوره زمـاني   كيفي دستگاههاي مربوط به كنترل آزمون 1-1-5در جدول 
  .انجام آن ارائه شده است

  

  1-1-5جدول 
  

  نام آزمون

  نوع آزمون

  اي دوره

  )نجاما دوره(
  بحراني  پذيرش

  )ساالنه( �  FSDصحت 
�  �  

  )ماهانه( �  منطبق بودن ميدان نوري بر ميدان پرتو
�  �  

  )ماه 6( �  شدت نور كليماتور
�  �  

  )ساالنه( �      صحت ولتاژ 
�  �  

  )ساالنه( �  پذيري ولتاژتكرار
�  � 

  )ساالنه( �  صحت زمان
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري زمان
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري خروجي  
�  �  

  )ساالنه( �  خطي بودن خروجي نسبت به زمان
�  �  

  )ساالنه( �  آمپر خطي بودن خروجي نسبت به ميلي
�  �  

  )ساالنه( �  HVLگيري  اندازه
�  �  

  )ساالنه( �  نشت المپ و كليماتور  
�  �  

  )ساالنه( �  AECدانسيته استاندارد سامانه 
�  �  

  )ساالنه( �  آشكارسازتكرارپذيري 
�  �  

  )ساالنه( �  AECهاي سامانه  سنج عملكرد زمان
�  �  

  )ساالنه( �  )kVp  )kVp Trackingنسبت به تغييرات  AECعملكرد سامانه 
�  �  

  )ساالنه( �  )ThicknessTracking(تغييرات ضخامت فانتوم  نسبت به  AEC سامانهعملكرد
�  �  

  )ماهانه( �  عمود بودن ميدان پرتو بر فيلم
�  �  

  )ساالنه( �  يكنواختي گريد
�  �  

 � � )ساالنه( �  هاي مختلف  kVpكاليبراسيون خروجي با 

 � � )ساالنه( �  قدرت تفكيك كنتراست پايين

 � � )ساالنه( �  قدرت تفكيك كنتراست باال

  )ساالنه( �   *هاي بصري آزمون
�  �  

  

هاي هشداردهنده خطر پرتو، كليد و مكانيزم پشتيبان  چراغ، شناسائي و عالمت خطر پرتوهاي  ها و پالك شامل دارا بودن برچسب      *

  ... اجزاي دستگاه پرتوساز و كليد كنترل پرتودهي، استحكام مكانيكي قطعات و Dead manقطع اضطراري پرتودهي، 
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5-1 -1  ��� ����	�)RAD 01 (  

از قبيـل نـام   (كليه مشخصات و اطالعات مربوط به المپ مولد پرتو ايكس دسـتگاه راديولـوژي تحـت آزمـون     
ايـن اطالعـات و مشخصـات از    . ثبت گـردد  2-1-5در جدول ...) و insertسازنده، نوع يا مدل، شماره سريال 

هاي نصب شده  و پالك ها تشخيصي و نيز اطالعات مندرج بر روي برچسبهاي فني همراه دستگاه پرتو كتابچه
  .توسط شركت سازنده بر روي بدنه المپ مولد پرتو قابل دسترسي هستند

 

  2-1-5جدول 

  

  نام سازنده

  نوع يا مدل

  insertشماره سريال 

  housingشماره سريال 

  kVpماكزيمم 

  mAماكزيمم 

  (mm)فيلتراسيون كلي 

 

  
  )RAD 02( مشخصات دستگاه 2- 5-1

و شـماره   1به دستگاه راديولوژي، مانند نام كارخانه سازنده، شماره سـريال مولـد ولتـاژ بـاال    مشخصات مربوط 
 . ثبت گردد 3-1-5شناسه واحد قانوني بر اساس جدول 

  

  3- 1- 5جدول  
  

  

  نام سازنده

  شماره سريال ژنراتور

  شماره شناسه واحد قانوني

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 High Voltag 
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  )FSD )RAD 03 آزمون صحت 3- 5-1

  :هدف آزمون •
 .آزمون بررسي فاصله تنظيمي بين المپ مولدپرتوايكس وسطح تخت دستگاه راديولوژي استهدف اين 

  :دوره زماني انجام آزمون •
هاي المـپ مولـد    جايي در قسمت چنين پس از هرگونه تعمير و يا جابه صورت ماهانه و هم اين آزمون به

 .پذيردپرتو ايكس و يا تخت دستگاه صورت مي

  :يازتجهيزات و لوازم مورد ن •
 )متر(گيري طول  نوار اندازه

  :روش انجام آزمون •
 .از سطح تخت تنظيم گردد cm 100المپ مولد پرتو ايكس دستگاه، در فاصله  -1

ها، اين نقطه با وارسي آند المـپ   در اغلب المپ. نقطه كانوني المپ مولد پرتو ايكس دقيقاً مشخص شود -2
هـايي را بـر روي    هـا، نشـانه   سـياري از سـازنده  ب .در انتهاي محفظه المپ به آساني قابل تشخيص اسـت 

  .دهند ها نشان ميدهند و محل نقطه كانوني را با آنقسمت انتهايي محفظه المپ قرار مي
 1-1-5شكل  .گيري شود با استفاده از متر فاصله بين نقطه كانوني المپ تا سطح ميز به دقت اندازه -3

 )cmبرحسب . (ت گرددثب 4-1-5گيري شده در جدول  مقدار فاصله اندازه -4

 .ثبت گردد 4-1-5گيري شده محاسبه و در جدول  ميزان خطاي بين فاصله تنظيمي و فاصله اندازه -5

 :ميزان درصد خطا با استفاده از رابطه - 6

�  ميزان درصد خطا تفاضل مقدار اندازهگيري  شده و فاصله تنظيمي 

� فاصله تنظيمي 100 

  .گرددمحاسبه مي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  گيري فاصله كانوني تا پوست بيمار اندازه ) 1-1-5شكل (
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مقدار عملي 

 )mm(شده 

FSD تنظيمي  

)cm( 

100 

% 1و  cm1در اين آزمون، بـه ترتيـب، كـوچكتر يـا مسـاوي      

مقدار تنظيمي باشد، بايد نسبت به تعميـر و  

از انجام اين آزمون، تعيين ميزان تناسب و تطابق پرتو ايكس بـا پرتـو نـوري كليمـاتور دسـتگاه و      

هـاي المـپ   پس از هرگونه تعمير و يا جابجايي در قسـمت 
  ) مثالً تعويض المپ كليماتور

cm 30 × cm 24.  

(Colimator template)    مخصـوص ايـن

 2-1-5شكل . 

 )در صورت لزوم. (ابزار سنجش تراز بودن تخت و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه با سطح افق

  ابزار تست عمود بودن و تست كليماتور

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  4-1-5جدول 

 

  درصد خطا

(%) 

  ميزان خطا 

)mm( 

مقدار عملي 

شده  گيري اندازه

   

                                 

  :معيار پذيرش
در اين آزمون، بـه ترتيـب، كـوچكتر يـا مسـاوي       FSDمعيار پذيرش خطا و درصد خطاي 

  . باشد مي
  :معيار اصالح

مقدار تنظيمي باشد، بايد نسبت به تعميـر و  % 1و درصد خطا بيشتر  cm1در صورتي كه خطا بيشتر از 
  .رفع عيب مورد نظر اقدام شود

  ) RAD04(آزمون منطبق بودن ميدان نوري بر ميدان پرتو 
  :هدف آزمون

از انجام اين آزمون، تعيين ميزان تناسب و تطابق پرتو ايكس بـا پرتـو نـوري كليمـاتور دسـتگاه و       هدف
  .ارزيابي عمود بودن ميدان پرتو ايكس بر فيلم است

  :دوره زماني انجام آزمون
پس از هرگونه تعمير و يا جابجايي در قسـمت  چنين همصورت ماهانه انجام و  اين آزمون به

مثالً تعويض المپ كليماتور. (پذيردتو ايكس و يا كليماتور دستگاه صورت ميمولد پر
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز
cmبه ابعاد ) حاوي فيلم راديوگرافي(يك كاست بارگذاري شده 

 گيري فاصله كش استاندارد براي اندازهخط

(Colimator template)صفحه الگوي كليماتور داراي مواد حاجب در مقابـل پرتـو   

 2-1-5شكل . آزمون

. اي مربوط به بررسي عمود بودن ميدان پرتو بر فيلمابزار استوانه
ابزار سنجش تراز بودن تخت و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه با سطح افق

                                                        

                               

  

ابزار تست عمود بودن و تست كليماتور )2-1-5شكل (

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

  

درصد خطا

               

                                
معيار پذيرش •

معيار پذيرش خطا و درصد خطاي 
مي

معيار اصالح •
در صورتي كه خطا بيشتر از 
رفع عيب مورد نظر اقدام شود

آزمون منطبق بودن ميدان نوري بر ميدان پرتو   4- 5-1
هدف آزمون •

هدف
ارزيابي عمود بودن ميدان پرتو ايكس بر فيلم است

دوره زماني انجام آزمون •
اين آزمون به

مولد پر
تجهيزات و لوازم مورد نياز •
يك كاست بارگذاري شده  -1
خط -2
صفحه الگوي كليماتور داراي مواد حاجب در مقابـل پرتـو    -3

آزمون
ابزار استوانه -4
ابزار سنجش تراز بودن تخت و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه با سطح افق -5
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حـاوي فـيلم بـر روي سـطح تخـت دسـتگاه راديولـوژي        
كه دستگاه امكان نمايش تراز بودن تخت را ندارد با اسـتفاده  

مـوازي قـرار گرفتـه    صورت  آند المپ مولد پرتو ايكس، با كاست به
جهت بررسي موضوع، مشابه رديـف يـك   

  .تنظيم و در جاي خود ثابت گردد

  

  ميدان نوري بر ميدان پرتو

اطمينان حاصل شود كه ميدان نوري توليـد شـده توسـط كليمـاتور دسـتگاه، كـامالً در داخـل كاسـت         

  . بر روي مركز كاست قرار گيرد
الذكر متمركـز و از تنظـيم آن    مستطيل صفحه الگوي فوق

 .اي در وسط صفحه الگو و در مركز روشنايي قرارگيرد

 6/0ـ   1حاصـله بـر روي فـيلم در حـدود     
و  kVp 50توان شرايط المپ مولد پرتو دسـتگاه پرتوتشخيصـي را روي   

تواند ابعاد و انـدازه واقعـي ميـدان     خيلي زياد بر روي فيلم راديوگرافي مي
  .س را نامشخص و مبهم نموده و سبب ايجاد خطا در انجام آزمون شود

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  :روش انجام آزمون
حـاوي فـيلم بـر روي سـطح تخـت دسـتگاه راديولـوژي         cm 30 × cm 24 كاست راديوگرافي با ابعاد

كه دستگاه امكان نمايش تراز بودن تخت را ندارد با اسـتفاده   درصورتي .شودصورت افقي قرار داده مي
 .از تراز، از تراز بودن تخت اطمينان حاصل شود

آند المپ مولد پرتو ايكس، با كاست به  -اطمينان حاصل شود كه محور كاتد
جهت بررسي موضوع، مشابه رديـف يـك   . يعني المپ مولد پرتو ايكس در حالت كامالًٌ افقي باشد. (است

 .)همين آزمون عمل شود

تنظيم و در جاي خود ثابت گردد cm 100فاصله المپ  تا تخت دستگاه در 

                               

ميدان نوري بر ميدان پرتوآزمون انطباق  )3- 1-5شكل (

اطمينان حاصل شود كه ميدان نوري توليـد شـده توسـط كليمـاتور دسـتگاه، كـامالً در داخـل كاسـت         
  .راديوگرافي لحاظ شود

بر روي مركز كاست قرار گيرد 3-1-5صفحه الگوي مربوط به كليماتور مطابق شكل 
مستطيل صفحه الگوي فوقميدان نوري كليماتور دستگاه بر روي قسمت 

 .اطمينان حاصل شود

اي در وسط صفحه الگو و در مركز روشنايي قرارگيرد ابزار استوانه
حاصـله بـر روي فـيلم در حـدود      )D.O(كـه دانسـيته اپتيكـي    نحوي انجام شود، پرتودهي به
توان شرايط المپ مولد پرتو دسـتگاه پرتوتشخيصـي را روي    براي اين كار مي. (دست آيد

mAs 5تنظيم كرد 2ـ(. 

خيلي زياد بر روي فيلم راديوگرافي مي )D.O(ايجاد دانسيته اپتيكي 
س را نامشخص و مبهم نموده و سبب ايجاد خطا در انجام آزمون شودپرتو ايك

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 

روش انجام آزمون •
كاست راديوگرافي با ابعاد -1

صورت افقي قرار داده مي به
از تراز، از تراز بودن تخت اطمينان حاصل شود

اطمينان حاصل شود كه محور كاتد -2
است

همين آزمون عمل شود
فاصله المپ  تا تخت دستگاه در  -3

 

 

                               
   

  

اطمينان حاصل شود كه ميدان نوري توليـد شـده توسـط كليمـاتور دسـتگاه، كـامالً در داخـل كاسـت             :نكته
راديوگرافي لحاظ شود

صفحه الگوي مربوط به كليماتور مطابق شكل  -4
ميدان نوري كليماتور دستگاه بر روي قسمت  -5

اطمينان حاصل شود
ابزار استوانه - 6
پرتودهي به -7

دست آيد به
mAs

ايجاد دانسيته اپتيكي     :نكته
پرتو ايك
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 4-1-5شكل . فيلم ظاهر شده و تطابق پرتو نوري و پرتو ايكس بررسي گردد -8

گيري  اندازه) باال، پايين، چپ و راست(كش ميزان انحراف پرتو ايكس از هر طرف فيلم با استفاده از خط -9
 .ثبت گردد 5-1-5و در جدول 

ديگري  )Focal Spot(تشخيصي داراي نقطه كانوني كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه پرتوتيدر صور  -10
 .نيز هست، مراحل آزمون براي آن نيز تكرار گردد

و يـا حـداكثر ميـزان    (درجـه   90كليه مراحل آزمون براي حالتي كه كليماتور دستگاه پرتوتشخيصـي    -11
 .گرددحول محور پرتو ايكس چرخيده است، تكرار ) چرخش

 

 
  

  ير فيلم ظاهر شده آزمون كليماتورتصو )4- 1-5شكل (

 
گرهاي حاجب به پرتـو ايكـس موجـود در سـطح     در فيلم ظاهر شده بررسي و كنترل گردد كه آيا نشان    :نكته

بـراي يـك   . انـد يـا خيـر    اي شكل اين آزمون كامالً روي يكديگر قرار گرفته بااليي و پاييني ابزار استوانه
از نشانگر پاييني قرار داشته  mm 5 اي كمتر از  ، نشانگر بااليي بايد در فاصلهcm 20استوانه به ارتفاع 

  4-1-5شكل . باشد

  

  5-1-5جدول 

 

 سمت
 (cm)ميزان انحراف ميدان نوري از ميدان پرتو

 FFD = 100 cmدر 

 باال
 

 

 راست

 

 

 چپ
 

 

 پايين
 

 

  مجموع
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 :معيار پذيرش •

 cm 1معيار پذيرش در اين آزمون، ميزان انحراف پرتو ايكـس از هـر طـرف فـيلم ، كمتـر يـا مسـاوي        
  .باشد مي

 :معيار اصالح •

باشد بايد جهت  cm 1كه ميزان انحراف پرتو ايكس بر روي فيلم از هر طرف ميدان ، بيش از در صورتي
  .عمل آيد بهاصالح و رفع عيب اقدام الزم 

  )RAD05(آزمون شدت نور كليماتور  5- 5-1
  :هدف آزمون •

. گيري شدت پرتو نوري ايجاد شده توسط كليماتور دستگاه پرتو تشخيصي استهدف اين آزمون، اندازه
نحوي كه اطمينان حاصل شود، منبع نور كليماتور دستگاه شدت مناسب را براي كاربرد دستگاه پرتـو  به

  .دتشخيصي در حضور نور محيط ايجاد نماي
  :دوره زماني انجام آزمون •

جايي در المـپ   پس از هرگونه تعمير، تعويض قطعه و يا جابه چنين هماين آزمون هر شش ماه يك بار و 
  .شود انجام مي) نظير تعويض المپ نوري(مولد پرتو ايكس يا كليماتور دستگاه 

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
1گيري شدت نوردستگاه اندازه -1

 

 )متر(گيري طول ابزار اندازه -2

  )در صورت لزوم(تراز  -3
  :روش انجام آزمون •
) گـر حس(از تخت دستگاه راديولوژي قرار داده شود و پروب  cm 100المپ مولد پرتو ايكس در فاصله  -1

 .گيري شدت نور بر روي تخت قرار گيردمربوط به اندازه

المپ مولد  آند  كاتدـ با محورگيري شدت نور موازي  اطمينان حاصل شود كه سطح پروب دستگاه اندازه -2
به عبارت ديگر المپ مولد پرتو ايكس و تخت دستگاه در حالت افقـي قـرار   . پرتو ايكس قرار گرفته است

 .داده شوند

گيـري   انـدازه   شدت آن توسط دستگاه مربوطـه شود و   حداقل رسانده  روشنايي محيط اطراف دستگاه به -3
 .گردد

كـه  طـوري  تشخيصي روشن و دهانه آن در ابعاد مناسبي باز شود بـه المپ كليماتور دستگاه پرتوشناسي  -4
cmنور آن بر روي يك سطح تقريبي 

 .از تخت ايجاد شود 25 2

گيري شدت نور،  سطح فوق الذكر به چهار قسمت فرضي تقسيم شده و با قرار دادن پروب دستگاه اندازه -5
 .گيري شدت نور، انجام پذيرد عمل اندازه 5-1-5ها مطابق شكل طور جداگانه درهركدام از اين قسمت به

شـدت نـور خـالص هـر يـك از      ) گيـري شـده اسـت    انـدازه  قـبالً كه (با در نظر گرفتن شدت نور محيط  - 6
گيـري  يعني شدت نور محيط از شـدت نـور انـدازه   ( .ثبت گردد 6-1-5هاي چهارگانه در جدول  قسمت

 .)شده كسر شود

 .ميانگين شدت نور چهار قسمت محاسبه گردد -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 lux meter 
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  گيري شدت نور كليماتوراندازه )5-1-5شكل (

  
  6-1-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معيار پذيرش •
ــد      ــاره در بن ــورد اش ــمت م ــار قس ــور چه ــدت ن ــانگين ش ــاوي   5مي ــا مس ــتر ي ــد بيش   lux 100 باي

  .باشد) FDS = 100 cmفاصله  در(
  :معيار اصالح •

دسـتگاه بايـد   ) FDS = 100 cmدر فاصله (باشد  lux 100كه ميانگين شدت نور كمتر از در صورتي
  .و رفع عيب قرار گيردمورد اصالح 

  )kVp )RAD 06آزمون صحت ولتاژ المپ  6- 5-1
  :هدف آزمون •

. هدف از انجام اين آزمون تعيين صحت ولتـاژ المـپ مولـد پرتـو ايكـس دسـتگاه پرتوتشخيصـي اسـت        
كـه اطمينـان حاصـل شـود، ولتـاژ نمـايش داده شـده بـر روي صـفحه ميـز كنتـرل دسـتگاه             نحـوي  به

محدوده خطاي قابل قبول همان ولتاژي است كـه توسـط ژنراتـور دسـتگاه     پرتوتشخيصي دقيقاً و يا در 
  .گرددتوليد مي

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير يا تعويض قطعه بر روي قسمت توليدكننده  چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردمي و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت (High Voltage Generator)ولتاژ باال 

 FSD =100 cmدر  (lux)شدت نوركليماتور  ناحيه
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  پرتوايكسغيرتهاجمي  گر تحليلدستگاه 

  :روش انجام آزمون •
 قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه پرتوتشخيصي زمـان گـرم    -1

1شدن
 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است .را سپري نموده است 

هرگونه فيلتر اضافي و يا قابل تنظيم كه احياناً توسط كاربر دستگاه در مسير پرتو ايكس قرار داده شـده   -2
 .است، برداشته شود

از المپ مولد پرتو  cm 100در فاصله و جهت مناسب، يعني فاصله  گر تحليلساز دستگاه قسمت آشكار -3
 . قرار داده شود 6-1-5ق شكل طور افقي روي سطح تخت مطاب ايكس دستگاه پرتوتشخيصي و به

، شكل موج پرتو خروجي المپ مولد پرتو ايكس با انجـام يـك بـار عمـل     گر تحليلبا استفاده از دستگاه  -4
شود تا هرگونه اين كار سبب مي .)انجام شود 70kVاين عمل در محدوده ولتاژ (دست آيد  پرتودهي، به

گيري اين آزمون مـؤثر  اند در مراحل بعدي اندازهتومشخصه غيرمتعارف از المپ مولد پرتو ايكس كه مي
گـرم ناكافي بودن زمان پيش تواند ناشي از شكل موج مذكور مي ها در اين مشخصه. باشد مشخص گردد

 .شدن فيالمان المپ مولد پرتو ايكس و غير يكنواخت بودن ولتاژ در بخش آغازين زمان پرتودهي باشد

كننـد، ممكـن اسـت الزم     كار مي 3و يا تمام موج 2صورت نيم موج بههاي پرتوتشخيصي كه  براي دستگاه
پـس از آغـاز    ms 100گيري و خواندن مقادير عددي مربوط به ولتـاژ در ايـن آزمـون     باشد عمل اندازه

انجام پذيرد تا هرگونه بي ثباتي در جريان الكتريكي المپ مولد پرتو ايكـس  ) Exposeعمل (پرتودهي 
  . از بين برود

تـا   kV 10اي  و بـا افـزايش مرحلـه    kV 40گيري ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس، ترجيحـاً از   عمل اندازه   -5
. ثبـت گـردد  ) 7-1-5ه و در جـدول  قابل تنظـيم بـر روي دسـتگاه انجـام پذيرفتـ      kVpميزان حداكثر 

 و ولتـاژ  (mA)، جريـان  (ms)كه شرايط مختلفي براي المپ مولد پرتـو ايكـس يعنـي زمـان     وريط به
(kVp)  هاي پرتوتشخيصـي قـديمي و فرسـوده عمـل      براي دستگاه. (مرحله در نظر گرفته شود 7را در

 .)كمتر از حداكثر ولتاژ قابل تنظيم، متوقف شود kV 10گيري تا  اندازه

  .انجام شود s 2/0و ترجيحاً كمتر يا مساوي  s 1/0عمل پرتودهي با زمان بيشتر يا مساوي    :نكته
تنظيمـي، سـه بـار تكـرار شـود و       kVpثابت براي هر  mSو  mAهاي اين آزمون با مقادير  گيري اندازه   -6

ميزان خطاي مقدار ميانگين ولتاژ قرائـت شـده در هـر مرحلـه     . دست آيد ميانگين مقادير قرائت شده به
نسبت به مقادير تنظيمي بر روي دستگاه محاسبه و به صورت درصد مشخص گـردد و سـرانجام نتـايج    

  .ثبت شود 7-1-5اصله درجدول ح
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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2
 half wave 

3
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  گيري ولتاژ، زمان و خروجي دستگاه راديولوژي

  .نسبت به ولتاژ تنظيمي بر روي دستگاه است

تـا  % 10ها نسبت به ولتـاژ تنظيمـي بـين    

% 20گيري نسـبت بـه ولتـاژ تنظيمـي بـيش از      
برداري كننده از دستگاه بايد نسبت به مركز بهره

 شرايط تنظيمي پرتودهي

mS 

 تنظيمي زمان

mA   
 تنظيمي

kVp 
 تنظيمي

   

   

   

   

   

   

   

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  

گيري ولتاژ، زمان و خروجي دستگاه راديولوژي نحوه قرارگيري دستگاه اندازه )6-1-5شكل (

  7-1-5جدول 
 

 :معيار پذيرش

نسبت به ولتاژ تنظيمي بر روي دستگاه است% 10معيار پذيرش اين آزمون، خطاي كمتر يا مساوي با 
  :معيار اصالح

ها نسبت به ولتـاژ تنظيمـي بـين     گيري اندازهدست آمده در هر مرحله از  كه خطاي بهصورتي
  .باشد، دستگاه راديولوژي نياز به اصالح و رفع عيب دارد% 20

  :معيار تعليق
گيري نسـبت بـه ولتـاژ تنظيمـي بـيش از      دست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدرصورتي

مركز بهرهباشد، استفاده از دستگاه راديولوژي مجاز نخواهد بود و 
  .عيب دستگاه اقدام نمايد رفع مشكل و

قرائت 

 اول

قرائت 

 دوم

قرائت 

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

 درصدخطا خطا ميزان
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معيار پذيرش •
معيار پذيرش اين آزمون، خطاي كمتر يا مساوي با  

معيار اصالح •
صورتيدر
20

معيار تعليق •
درصورتي

باشد، استفاده از دستگاه راديولوژي مجاز نخواهد بود و 
رفع مشكل و

درصدخطا
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  )kVp )RAD 07آزمون تكرارپذيري ولتاژ  7- 5-1
  :هدف آزمون •

هدف از انجام اين آزمون اطمينان از دقت عملكرد قسمت مولد ولتاژ المپ مولـد پرتـو ايكـس دسـتگاه     
االمكان و درحدود  يكسان، حتي kVp هاي مختلف و شرايطكه درحالتنحوي باشد بهپرتوتشخيصي مي

  .دستگاه يكسان و مشابه با يكديگر باشد kVpخطاي مجاز تعريف شده، 
  :دوره زماني آزمون •

و يـا   1روي قسمت توليد كننده ولتاژ باال پس از هرگونه تعمير بر چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .ردپذيالمپ مولد پرتو ايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم موردنياز •
  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس، زمان گرم شـدن را سـپري نمـوده     -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

از المپ مولد پرتـو ايكـس    cm 100در فاصله مناسب يعني فاصله  گر تحليلقسمت آشكارساز دستگاه  -2
قرار داده شـود و بـراي ايـن     6-1-5طور افقي روي سطح تخت مطابق شكل  دستگاه پرتوتشخيصي و به

 .گردد كار بهآزمون، تنظيم و آماده 

مجدداً  قرار گرفتند،كه در آزمون صحت ولتاژ در شش مرحله مورد استفاده ) kVp(مقادير ولتاژ المپ   -3
مشـابه آزمـون   ( msو  mAگردد و براي هر ولتاژ با شرايط قابل دسترس بـراي   بر روي دستگاه تنظيم

پـس از محاسـبه، در    هـا  سه بار عمل پرتودهي تكرار و مقادير قرائـت شـده و ميـانگين آن   ) صحت ولتاژ
هـاي  گيـري اي، انـدازه قيقـه د 10بدين منظور، در يك محدوده زمـاني كوتـاه  . ثبت گردد 8-1-5جدول 

متوالي و پشت سرهم براي هر ولتاژ تنظيمي انجام شود و براي هر ولتاژ سه بار عمل پرتـودهي صـورت   
 . گيرد

قبل از هر بار عمل پرتودهي، مقادير تنظيمي بر روي دستگاه به حالت اوليه برگردانـده شـده و دسـتگاه     -4
گرهاي  يا انتخاب ونه خطاي احتمالي موجود دركليدها ومجدداًٌ براي پرتودهي بعدي تنظيم شود، تا هرگ

(Selectors) موجود بر روي ميز فرمان دستگاه پرتوتشخيصي نيز مشخص شود . 

∑�=.S.Dانحراف معيار و ضريب تغييرات براي ولتاژ از روابط  -5 �	
�	���
��
محاسـبه و   �	.�.�  = C.Vو  ���

 . ثبت گردد 8-1-5در جدول 

  : در اين روابط
  ام  iولتاژ �� =  

  ميانگين ولتاژها = �� 
n = تعداد انجام عمل پرتودهي با ولتاژهاي تنظيمي در هر مرحله  
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1
 High Voltage Generator 
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  8-1-5جدول 
  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :معيار پذيرش •
% 5ولتاژ كمتر يـا مسـاوي    (C.V)معيار پذيرش دستگاه پرتوتشخيصي در اين آزمون، ضريب تغييرات 

  .باشدمي
  :معيار اصالح •

باشـد، دسـتگاه   % 20تـا  % 5دسـت آمـده بـراي ولتـاژ بـين       بـه  (CV)كـه ضـريب تغييـرات    درصورتي
  .پرتوتشخيصي نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشد، استفاده از دستگاه پرتوتشخيصي % 20دست آمده بيشتر از  به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي

  .و عيب دستگاه اقدام نمايد كننده بايد نسبت به رفع مشكل برداريمجاز نخواهد بود و مركز بهره
  

  )RAD 08(آزمون صحت زمان  8- 5-1
  :هدف آزمون •

مربـوط بـه زمـان پرتـودهي دسـتگاه       1سنجهدف از انجام اين آزمون، تعيين ميزان صحت عملكرد زمان
كـه توسـط   (نحوي كه اطمينان حاصل شود، زمـان واقعـي پرتـودهي بـه بيمـار       پرتوتشخيصي است، به

  .همان زماني است كه بر روي ميز فرمان دستگاه تنظيم شده است) دستگاه توليد شده است
  :دوره زماني آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعـويض بـر روي قسـمت توليدكننـده      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
هـاي  سنجي دسـتگاه و يـا زمـاني كـه روشـنايي و تيرگـي غيرمتعـارف در فـيلم        ولتاژ باال، قسمت زمان

 .شودژي گرفته شده از بيمار مشاهده گردد، انجام ميراديولو

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز  •
  غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلسنج ديجيتالي و يا دستگاه زمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Timer 

kVp 
 تنظيمي

 سوم قرائت قرائت دوم قرائت اول
ميانگين 

 ها قرائت
 معيار  انحراف

  ريبض

 )CV( يراتيتغ
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  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه پرتو تشخيصي زمـان گـرم    -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. وده استشدن را سپري نم

 گر تحليلبر روي تخت دستگاه راديولوژي قرار داده شده  و دستگاه  گر تحليلقسمت آشكارساز دستگاه  -2
براي اين منظور از كتابچه راهنماي شركت سازنده آن . (شود كار بهآزمون تنظيم و آماده  براي انجام اين

 .)وداستفاده ش

مطـابق  . (دهـد اطمينان حاصـل شـود كـه پرتـو ايكـس، سـطح مناسـبي از آشكارسـاز را پوشـش مـي           -3
 )گر تحليلدستورالعمل شركت سازنده دستگاه 

عمـل پرتـودهي بايـد از كمتـرين     . انجام شود kVp 70بار عمل پرتودهي را در ولتاژ تقريبي  7حداقل  -4
. ادامـه يابـد   s 5/0و حـداكثر تـا    s 1/0آغاز شده و با فاصـله  ) s 1/0ولي نه كمتر از (زمان قابل تنظيم 

مطابق بـا شـرايط قابـل     (mA)در هر مرحله، ميزان جريان المپ ) نيز در نظر گرفته شود s 5/0زمان (
 .دسترس براي دستگاه راديولوژي در هر ولتاژ تنظيم گردد

مـورد آزمـون، قابـل تنظـيم و ارائـه نيسـتند، از        هاي فوق الذكر توسط دستگاه پرتوتشخيصـي اگر زمان    :نكته
هـايي  هاي ذكر شـده، از زمـان  عالوه بر زمان چنين هم. هاي ممكن به آنها استفاده شود نزديكترين زمان

  .گيري انجام پذيردروند نيز استفاده وعمل اندازهمي كار بهصورت عملي دركلينيك  طور معمول و به كه به
بـراي سـه بـار عمـل     ) kVp(و ولتـاژ المـپ   ) mA(م شده همراه بـا جريـان   هاي تنظيهركدام از زمان -5

 .پرتودهي و قرائت تكرار گردد

هـاي تنظيمـي بـر روي دسـتگاه راديولـوژي در      براي زمـان  گر تحليلمقادير قرائت شده توسط دستگاه  - 6
به زمان ميزان خطاي مقدار ميانگين هر مرحله نسبت . ثبت و ميانگين آنها محاسبه شود 9-1-5جدول 

دست آمده و مقدار آن به صورت درصد نسـبت بـه زمـان     بر روي دستگاه راديولوژي به (mS)تنظيمي 
  روي دسـتگاه پرتوتشخيصـي   كه زمان تنظيمـي بـر  به عنوان مثال در صورتي( .تنظيمي، محاسبه گردد

ms 100 120  گر تحليلگيري آن توسط دستگاه باشد و ميانگين سه بار اندازهmS دست آيد، مقدار  به
 .)خواهد بود %20و درصد آن نسبت به مقدار تنظيمي  20mSخطا 

  

  9-1-5جدول 

 
قرائت  شرايط تنظيمي پرتودهي

 اول

قرائت 

 دوم

قرائت 

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

kVp 
 تنظيمي

mA   
 تنظيمي

mS 

 تنظيمي زمان
 درصدخطا خطا ميزان
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 :معيار پذيرش •

نسـبت بـه زمـان     %10معيار پذيرش دستگاه پرتوتشخيصي در اين آزمون، خطـاي كمتـر يـا مسـاوي     
هـاي قـديمي ايـن    ثانيه و نيـز دسـتگاه   05/0ي كمتر از ها زمانبراي . باشدتنظيمي بر روي دستگاه مي

  .باشد% 20تواند تا مقدار مي
  :اصالحمعيار  •

تـا   %10ها نسبت به زمان تنظيمي بين گيريدست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدر صورتي
  .مقدار زمان تنظيمي باشد، دستگاه راديولوژي نياز به اصالح و رفع عيب دارد 20%

  :معيار تعليق •
 %20تنظيمي بيش از  ها نسبت به زمان گيريدست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدر صورتي

بـرداري كننـده   مقدار زمان تنظيمي باشد، استفاده از دستگاه راديولوژي مجاز نخواهد بود و مركـز بهـره  
  .رفع عيب و مشكل دستگاه اقدام نمايد بايد نسبت به

  
  )RAD 09(آزمون تكرارپذيري زمان  9- 5-1

  :هدف آزمون •
مربوط بـه كنتـرل زمـان پرتـودهي دسـتگاه      هدف از انجام اين آزمون اطمينان از دقت عملكرد قسمت 

هاي مختلف و شرايط تنظيمـي زمـان ثابـت، زمـان پرتـودهي       كه در حالتنحويبه. باشد راديوگرافي مي
  .يكسان و مشابه با يكديگر باشد

  :دوره زماني انجام آزمون •
سمت مربوط به پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي ق چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردكنترل زمان پرتودهي و سنجش زمان پرتودهي و نيز توليد كننده ولتاژ باال انجام مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 
  :روش انجام آزمون •

ولتـاژ و صـحت زمـان    قبل از انجام اين آزمون، تكرارپـذيري خروجـي دسـتگاه، صـحت و تكرارپـذيري          :نكته
  .ورد تأييد قرار گرفته باشدپرتودهي بايد ارزيابي شده و م

را سـپري   قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمان گرم شـدن  -1
 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه راديوگرافي قيد شده است. نموده است

) 100cm(فاصله و جهت مناسـب از المـپ مولـد پرتـو ايكـس       در گر ليلتحقسمت آشكارساز دستگاه  -2
 . گردد كار بهبرروي تخت قرار داده شود و براي اين آزمون تنظيم و آماده 

انـد   كه در قسمت آزمون مربوط به صحت زمان مورد استفاده قـرار گرفتـه   (mS)مقادير زمان پرتودهي  -3
بـراي  . مورد استفاده قرار داده شود و شرايط ولتاژ و جريان متناسب با آنها بر روي دستگاه تنظيم گـردد 

 .سه بار عمل پرتودهي تكرار گردد (mS)هر زمان پرتودهي 

 .صورت متوالي و پشت سرهم انجام شود اي و بهدقيقه 10ها در يك محدوده زماني گيريكليه اندازه -4
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ار عمل پرتودهي، مقادير تنظيمي بر روي دستگاه به حالت اوليـه برگردانـده شـود و مجـدداً     قبل از هر ب -5
دسـتگاه بـراي پرتـودهي بعــدي تنظـيم گـردد تــا هرگونـه خطـاي احتمــالي موجـود در كليـدها و يــا          

 .موجود بر روي ميز فرمان دستگاه راديوگرافي نيز مشخص شود 1گرهاي انتخاب

 گـر  تحليـل گانه مربوط به هـر مرحلـه پرتـودهي كـه توسـط      هاي سهائت، قر(ms)مقدار زمان تنظيمي  - 6
 10-1-5گيري شده است و ميانگين زمان قرائت شده هر مرحله پرتـودهي محاسـبه و در جـدول     اندازه

 .ثبت گردد

∑�=.S.Dانحراف معيار و ضريب تغييرات براي زمان از روابط  -7 �	
�	���
��
محاسبه و  �	.�.�  = C.Vو  ���

 . ثبت گردد 10-1-5در جدول 

  : در اين روابط
  ام  iزمان�� =  

  ها ميانگين زمان = �� 
n = باشدهاي تنظيمي در هر مرحله مي تعداد انجام عمل پرتودهي با زمان.  
  

  10-1-5جدول 
 

تنظيمي  زمان

)mS( 

قرائت 

 اول

قرائت 

 دوم

قرائت 

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت
 انحراف معيار

 راتيتغيضريب 

)CV( 

       

       

       

       

       

       

       

 

  :معيار پذيرش •
كمتر  (mS)براي زمان پرتودهي  CVمعيار پذيرش دستگاه راديوگرافي در اين آزمون، ضريب تغييرات 

  .باشدمي %5يا مساوي 
  :معيار اصالح •

باشـد،   %20تـا   %5دست آمـده بـراي زمـان پرتـودهي بـين        به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي
  .و رفع عيب دارد دستگاه نياز به اصالح

  :معيار تعليق •
استفاده از  باشد، %20دست آمده براي زمان پرتودهي بيشتر از  به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي

بت به رفع مشكل و عيب دستگاه برداري كننده بايد نسدستگاه راديولوژي مجاز نخواهد بود و مركز بهره
  .اقدام نمايد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 selector 
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  )RAD 10(آزمون تكرارپذيري خروجي  10- 5-1

  :هدف آزمون •
كـه بـا تكـرار    طـوري بـه . اسـت  آزمون تعيين ميزان تكرارپذيري خروجي مولد پرتو ايكس هدف از انجام

المـپ، ميـزان    (kVp)و ولتـاژ   (mA)، جريـان  t)(پرتودهي در شرايط يكسان از نظر زمان پرتـودهي  
  .االمكان تغيير نكند و ثابت باقي بماند حتي )D(خروجي

  :دوره زماني آزمون •
روي قسـمت   يـا تعـويض قطعـات بـر     پـس از هرگونـه تعميـر و    چنين هم صورت ساالنه و اين آزمون به

  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز  •

  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 
  : روش انجام آزمون •
 گـر  تحليـل آشكارسـاز دسـتگاه   پس از سپري نمودن زمان گرم شدن المپ مولد پرتو ايكـس دسـتگاه،    -1

برروي تخـت دسـتگاه پرتوتشخيصـي و در مقابـل المـپ مولـد پرتـو ايكـس قـرار داده شـود و مطـابق            
طـور كامـل    دستورالعمل شركت سازنده اطمينان حاصل گردد كه پرتو ايكـس، سـطح آشكارسـاز را بـه    

 .دهد پوشش مي

اسـتفاده قـرار    با در نظر گرفتن شرايط تنظيمي بر روي دستگاه راديولوژي كه معموالً در كلينيك مورد -2
نحـوي بـر روي دسـتگاه    بـه ) kVp(و ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس) ms(، زمان )mA(گيرند جريان مي

براي اين منظور كل محدوده ولتـاژ  . تنظيم شود كه تمامي محدوده پارامترهاي مذكور پوشش داده شود
ين مقـدار آن بـه ترتيـب    قابل دسترس براي المپ مولد پرتو ايكس دستگاه از كمترين مقدار تـا بيشـتر  

 8هـا  نيـز انتخـاب شـود و در     برروي ميز فرمان دستگاه تنظيم گرديده، جريان و زمان متناسـب بـا آن  
 .مرحله عمل پرتودهي انجام شود

صورت متوالي و پشت سر هم انجام  اي و بهدقيقه 10االمكان مراحل پرتودهي در مدت زمان كوتاه  حتي -3
 .پذيرد

 .ار عمل پرتودهي تكرار شودبراي هر مرحله، سه ب -4

 .ثبت گردد 11-1-5گيري شده است در جدول دست آمده براي خروجي كه اندازه كليه نتايج به -5

بايد به حالت اوليه برگردانده شده ) زمان، جريان، ولتاژ(قبل از هر بار عمل پرتودهي، تنظيمات مربوطه     :نكته
  .و مجدداً براي پرتودهي بعدي تنظيم شود

دست آيد و در جـدول    به) كه سه بار تكرار شده است(براي هر مرحله پرتودهي  خروجي ميانگينمقدار  - 6
 .ثبت گردد 5-1-11

SDانحراف معيار و ضريب تغييـرات خروجـي دسـتگاه از روابـط      -7 �  �∑ ��D��D !
CV و ��" �  S.DX    هـر

 .ثبت گردد 11-1-5مرحله محاسبه و در جدول 

  :در اين روابط
  مرحله و براي سه تكرار پرتو دهي ميانگين خروجي در هر =  )
n   =  تعداد انجام عمل پرتودهي در هر مرحله  

Di =   خروجيi ام است.           
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  11-1-5جدول 

  

kVp mA 
T 

(mS) 

D1 

(µGy) 

D2 

(µGy) 

D3 

(µGy) 

ميانگين 

 ها قرائت
 معيار انحراف

  ضريب 

 )CV( راتيتغي

      
   

      
   

      
   

      
   

      
   

      
   

      
   

      
   

 
  :معيار پذيرش •

  .است %5خروجي كمتر يا مساوي  (CV)معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون، ضريب تغييرات 
  :معيار اصالح •

باشـد، دسـتگاه    %20تـا   %5دست آمده براي خروجـي بـين    به (CV)كه ضريب تغييرات در صورتي
  .پرتوتشخيصي نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشـد، اسـتفاده از    %20دست آمـده بـراي خروجـي بيشـتر از      به (CV)كه ضريب تغييرات در صورتي

برداري كننده بايد نسبت به رفع مشـكل و عيـب   دستگاه پرتوشناسي تشخيصي مجاز نبوده و مركز بهره
  .ددستگاه اقدام نماي

  )RAD 11(نسبت به زمان  آزمون خطي بودن خروجي 11- 5-1
  :هدف آزمون •

هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان تابش پرتو ايكـس دسـتگاه پرتوتشخيصـي در سرتاسـر محـدوده      
 kVpو  mAفاكتورهاي انتخاب شده مربوط به پرتودهي و سپس بررسـي ميـزان خطـي بـودن آن در     

، (mS)كه در صورت تغيير زمان پرتـودهي  طوري به. باشدهاي پرتودهي متفاوت مي ثابت نسبت به زمان
  .خروجي در محدوده قابل قبول تغيير كند

  :دوره زماني آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعات بر روي قسـمت توليـد    چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردالمپ مولد پرتو ايكس صورت مي كننده ولتاژ باال و يا
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 
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  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولـد پرتـو ايكـس زمـان گـرم شـدن را مطـابق بـا             -1

 .نموده استدستورالعمل شركت سازنده دستگاه راديوگرافي سپري 

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه قرار داده شده است، قبل از انجام اين آزمون     -2
 .برداشته شود

و در مقابـل المـپ    100cmبر روي تخت دستگاه پرتوتشخيصي در فاصله  گر تحليلآشكارساز دستگاه     -3
مولد پرتو ايكس قرار داده شود و مطابق دستورالعمل شركت سازنده اطمينـان حاصـل گـردد كـه پرتـو      

 .دهدطور كامل پوشش مي ايكس، سطح آشكارساز را به

  بـه عنـوان مثـال   . (متوسط در محدوده ولتاژ كار دستگاه پرتوتشخيصي انتخـاب گـردد   kVpيك ولتاژ     -4
70 kVp  آن جريان و متناسب با)mA (مورد نياز بر روي ميز فرمان دستگاه تنظيم شود(. 

 (ms)الـذكر، يـك زمـان پرتـودهي      در محدوده زماني قابل تنظيم براي پرتودهي دستگاه در ولتاژ فـوق    -5
 .درنظر گرفته و عمل پرتودهي انجام شود

گاه پرتوتشخيصـي، عمـل   ديگر در محدوده كار دسـت  (ms)بدون تغيير ولتاژ و با انتخاب زمان پرتودهي    - 6
 .) در نظر گرفته شود 100mAجريان المپ در حدود . (پرتودهي تكرار شود

در هـر   (D)و ميزان خروجـي   ms، زمان  mA، جريان kVpمقادير ولتاژ ) 12-1-5با توجه به جدول     -7
 .مرحله عمل پرتودهي ثبت شود

 7تـا   4ي مورد آزمون انتخاب و مراحـل  ولتاژ ديگري از محدوده قابل انتخاب براي دستگاه پرتوتشخيص    -8
 .تكرار شود

اي صـورت پـذيرد كـه تمـامي     گونـه  بههاي پرتودهي در هر سه مرحله فوق توجه گردد كه انتخاب زمان    :نكته
 .محدوده زمان قابل انتخاب بر روي دستگاه راديوگرافي در نظر گرفته شود

قطه كانوني ديگري نيز هست، كليه مراحـل آزمـون   كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه داراي ندر صورتي    -9
 .بايد براي آن تكرار شود

 mAsبه تنهـايي هسـتند، فـاكتور     (ms)هاي پرتوشناسي تشخيصي كه فاقد فاكتور زمان براي دستگاه    -10
 .در نظر گرفته شود) حاصل ضرب زمان در جريان(

ثبـت شـده   ) 12-1-5كه در هـر مرحلـه در جـدول     (D)دست آمده براي خروجي  با توجه به مقادير به    -11

�است، كميت  ) *+,
*-.  . محاسبه و ثبت شود / 

بنـابر ايـن هـر دو    . صـورت خطـي تغييـر كنـد     خروجي پرتو بايد نسبت به تغييرات زمان پرتـودهي بـه      -12
 :گيري صورت گرفته براي خروجي بايد از رابطه زير پيروي نمايد اندازه

|1� 2 X�| 4 0.1�X� 5 X� 
  :شودصورت زير نوشته مي شود و بهكميت مورد نظر گفته ميبه اين رابطه اغلب ضريب خطي بودن كه 

L �  |X��X�|�X�7X�  ضريب خطي بودن : 

  .باشندنسبت به زمان مي ، مقادير خروجيX2و  X1كهطوري به
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  12-1-5جدول 

 

 kVp mA نوع فوكوس
T 

(ms) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن

      )L(بزرگ
 

       )F(كوچك

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

  :معيار پذيرش •
بـراي   0.1كمتـر يـا مسـاوي     (L)معيار پذيرش دستگاه پرتوتشخيصي در اين آزمـون، ضـريب خطـي    

  )L 4 0.1( باشد خروجي نسبت به زمان مي
  :معيار اصالح •

قـرار داشـته    0.2و  0.1دست آمده براي خروجي بـين مقـادير    به (L)كه ضريب خطي بودن صورتيدر
  .باشد

  )0.1 8 L 4   .نياز به اصالح و رفع عيب دارد، دستگاه راديولوژي )0.2
  :معيار تعليق •

L( باشـد  0.2دست آمـده بـراي خروجـي بيشـتر از      به (L)كه ضريب خطي بودن صورتيدر : 0.2  (
برداري كننده بايد نسبت بـه رفـع مشـكل و    استفاده از دستگاه راديولوژي مجاز نخواهد بود و مركز بهره

  .عيب دستگاه اقدام نمايد
  )RAD 12( آمپرخطي بودن خروجي نسبت به ميليآزمون     5-1-12

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تغيير ميزان تابش پرتـو ايكـس دسـتگاه پرتوتشخيصـي در سرتاسـر محـدوده       
فاكتورهاي انتخاب شده مربوط به پرتودهي و سپس بررسي و ارزيابي ميزان خطي بودن آن در محدوده 

كـه در صـورت تغييـر جريـان     طوريباشد، بهمولد پرتو ايكس مي (mA)مذكور نسبت به جريان المپ 
  .و زمان، خروجي در محدوده قابل قبول و پذيرش تغيير كند kVpو ثابت ماندن  (mA)المپ 

  :دوره زماني انجام آزمون •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـات بـر روي قسـمت          چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي

 kVp mA نوع فوكوس
T 

(ms) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن

      )L(بزرگ
 

      )F(كوچك

 kVp mA نوع فوكوس
T 

(ms) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن

      )L(بزرگ
 

      )F(كوچك
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

  :روش انجام آزمون •

زمان گرم شـدن را سـپري نمـوده    قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس     - 1
 .اين مدت در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه قرارداده شده است، قبل از انجام اين آزمـون      - 2
 .برداشته شود

و در مقابـل المـپ    100cmبر روي تخت دستگاه پرتوتشخيصي در فاصله  گر تحليلآشكارساز دستگاه     - 3
طـور كامـل    مولد پرتو ايكس قرار داده شود و اطمينان حاصل شود كه پرتو ايكس سطح آشكارساز را بـه 

 .دهدپوشش مي

ثابـت در محـدوده زمـان     در محدوده ولتاژ كار دستگاه پرتوتشخيصي و زمـان مشـخص و   (kVp) ولتاژ    - 4
 ) ثانيه 1/0و زمان  70به عنوان مثال ولتاژ. (قابل پرتودهي  انتخاب گردد

 (mA)قابل تنظيم براي پرتودهي دستگاه در ولتاژ فوق الذكر،  يك جريان پرتـودهي   mA در محدوده    - 5
 .در نظر گرفته و عمل پرتودهي انجام شود

ديگر در محدوده كار دسـتگاه پرتوتشخيصـي، عمـل     (mA)ان بدون تغيير ولتاژ و زمان، با انتخاب جري    - 6
 .پرتودهي تكرار گردد

در  (D)و ميزان خروجي ) ms(، زمان )mA(، جريان (kVp)مقادير ولتاژ ) 13-1-5با توجه به جدول     - 7
 .هر مرحله عمل پرتودهي ثبت گردد

 4مون انتخاب شود و مراحـل  ولتاژ ديگري در محدوده قابل انتخاب براي دستگاه پرتوتشخيصي مورد آز   - 8
 .تكرار گردد 7تا 

اي صـورت  گونـه  بـه المپ مولد پرتو ايكس در هر سه مرحله فـوق   (mA)توجه شود كه انتخاب جريان     :نكته
 .پذيرد كه تمامي محدوده جريان قابل انتخاب بر روي دستگاه پرتوتشخيصي را در برگيرد

رتوتشخيصي داراي نقطه كانوني ديگري نيز هست، كليـه  كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه پدر صورتي    - 9
 .مراحل آزمون براي آن تكرار شود

در نظـر   mAsبه تنهايي هسـتند، فـاكتور    (ms)هاي پرتوتشخيصي كه فاقد فاكتور زمان براي دستگاه   -10
 .گرفته شود

ثبـت شـده    13-1-5كـه در هـر مرحلـه در جـدول      (D)دست آمده براي خروجي  با توجه به مقادير به   -11

xاست، كميت  ) <G>
<A@  .محاسبه و ثبت شود / 

. صورت خطي تغييـر كنـد   المپ مولد پرتو ايكس به (mA)بايد نسبت به تغييرات جريان ) D(خروجي    -12
  :گيري صورت گرفته براي خروجي پرتو بايد از رابطه زير پيروي نمايند هر دو اندازه

|1� 2 X�| 4 0.1�X� 5 X� 
  :شودصورت زير نوشته مي شود و بهكه به اين رابطه اغلب ضريب خطي بودن كميت مورد نظر گفته مي

L �  |X��X�|�X�7X�  ضريب خطي بودن  :

X1  وX2 گيري شده در هر يك از مراحل آزمون براي خروجي نسبت بـه جريـان   مقادير اندازه(mA) 
  .باشندمي
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  13-1-5جدول 

 

 kVp mA نوع فوكوس
T 
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 Dخروجي 

(µGy) 
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 ضريب خطي بودن

      )L(بزرگ
 

       )F(كوچك

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  :پذيرشمعيار  •
 0.1كمتـر يـا مسـاوي     (L)معيار پذيرش دستگاه پرتوتشخيصي در اين آزمـون، ضـريب خطـي بـودن     

L .باشد مي 4 0.1(  
  :معيار اصالح •

قـرار داشـته    0.2و  0.1دست آمده براي خروجي بين مقـادير   به (L)كه ضريب خطي بودن در صورتي

�0.1،باشد  8 L 4 0.2  .دستگاه راديولوژي نياز به اصالح و رفع عيب دارد 
  :معيار تعليق •

استفاده از ، )L >0.2( باشد  0.2دست آمده براي خروجي بيشتر از  به (L)كه ضريب خطي در صورتي
برداري كننده بايد نسبت به رفع مشكل و عيب دستگاه دستگاه راديولوژي مجاز نخواهد بود و مركز بهره

  .اقدام نمايد
  )HVL  )RAD 13گيري كيفيت پرتو اندازهآزمون   5-1-13

  :هدف آزمون •
 كـار  بـه فيلتـر   كـه  اينهدف از انجام اين آزمون، تعيين كيفيت پرتو ايكس دستگاه و حصول اطمينان از 

گرفته شده در قسمت مولد پرتو ايكس دستگاه، مقدار دز دريافتي از طريق پوست بيمار را بـه كمتـرين   
  .دهدكاهش مي) بر اساس سطوح راهنماي تشخيصي ملي(ميزان مناسب 

  :دوره زماني انجام آزمون •
اژ بـاال و يـا   پس از هرگونه تعمير بر روي قسمت توليد كننده ولت چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردالمپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  
  

 kVp mA نوع فوكوس
T 

(ms) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 
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 ضريب خطي بودن

      )L(بزرگ
 

      )F(كوچك
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

 غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  - 1

و  mm 2.0 – 0.25و ضـخامت   %99و با خلوص باالي  1100صفحات فيلترهاي آلومينيومي از نوع  - 2
 100mm x 100mmابعاد 

 پايه نگهدارنده فيلتر - 3

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گـرم شـدن را سـپري نمـوده      -1

 .اين مدت زمان در دستورالعمل شركت سازنده دستگاه پرتوتشخيصي قيد شده است. است

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه قرار داده شده است، قبل از انجام اين آزمون  -2
 .برداشته شود

خصوصاً توجـه شـود كـه در صـورت     . وضعيت فيلترهاي موجود در المپ مولد پرتو ايكس بررسي گردد -3
 .دستگاه تاثير خواهد گذاشت گيري خروجيوجود فيلتر مسي اضافي، اين موضوع بر روي اندازه

در بـاالي فيلتـر   اگر فيلتر مسي نيز در مسـير خروجـي مولـد پرتـو ايكـس اسـتفاده شـده اسـت، بايـد              :نكته
شود كه پرتـوگيري پوسـت   آلومينيومي قرار گيرد زيرا فيلتر مسي باعث ايجاد پرتوهاي ايكس ثانويه مي

 .دهدبيمار را افزايش مي

 . انجام شده باشد قبالًًآزمون تطابق ميدان پرتو بر ميدان نوري كليماتور دستگاه پرتوتشخيصي بايد  -4

عبارت ديگـر آزمـون   به. د در محدوده قابل قبول قرار داشته باشدولتاژ دستگاه پرتوشناسي تشخيصي باي -5
 .انجام شده باشد قبالًً (kVp)صحت ولتاژ 

 .بررسي شده باشد قبالًًو خروجي بايد  (kVp)تكرارپذيري دستگاه پرتوتشخيصي براي ولتاژ المپ  - 6

در نيمه فاصله آشكارساز تـا  طور تقريبي  ، فيلتر آلومينيومي بهHVLبا استفاده از پايه نگهدارنده آزمون  -7
 . نقطه كانوني مولد پرتو ايكس قرار داده شود

. گيري است، تنظـيم شـود  ميدان پرتو بايد در سطحي كه كمي بزرگتر از سطح آشكارساز دستگاه اندازه -8
پوشـش داده   100mm x 100mmاطمينان حاصل شود كه ميدان پرتـو توسـط فيلتـر آلومينيـومي     

المـپ مولـد پرتـو ايكـس دسـتگاه       Large Focusاسـت بـراي وضـعيت     اين مطلب ممكـن . شود مي
ممكـن اسـت الزم شـود پايـه نگهدارنـده آشكارسـاز دسـتگاه        . دست آيد پرتوتشخيصي، كمي مشكل به

گيري كمي به باال كشيده شود تا شرايط قرارگيري آشكارساز در حد فاصل نيمه آشكارساز كـانون   اندازه
 .برآورده شود

گيـري  شده بر روي قسمت مولد پرتو ايكس دستگاه پرتوتشخيصي در طول زمان انـدازه تنظيمات انجام  -9
 .نبايد تغيير نمايد

بر روي تخت بيمار دستگاه راديولوژي قرار گيرد و آشكارساز  گر تحليلپايه نگهدارنده آشكارساز دستگاه  -10
كه احياناً باعـث پراكنـدگي   كه آشكارساز در هوا قرار گرفته و از سطوحي طوريبر روي آن ثابت شود، به

بايسـت  آن مـي  طرف حساس) از سطح تخت 30cmحدودا در فاصله (شوند فاصله داشته باشد پرتو مي
مطابق دستورالعمل شـركت سـازنده آن    گر تحليلبه سمت المپ مولد پرتو ايكس بوده و سپس دستگاه 

 .شود كار بهتنظيم و آماده 

 )HVLمطابق با فرم مخصوص انجام آزمون . (فيلترهاي مناسب آلومينيمي انتخاب گردد  -11



INRA-RP-RG-121     26        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

اطمينـان حاصـل شـود كـه     . تنظـيم شـود  
صـورت كامـل تحـت پوشـش آن قـرار      در ميدان پرتـو قـرار دارد و بـه   

، دسـتگاه  )14-1-5بنـابراين بـا توجـه بـه جـدول      
و زمان مشخص تنظيم و بدون اسـتفاده از  

استفاده نمـوده   kVp80-70براي اين منظور از ولتاژ المپ 
ــازه  . تنظــيم گــردد ــودهي نيــز در ب ــان پرت زم

 .ثبت گردد 14-1-5ميزان خروجي در جدول 

اي تعيين شده در جدول استفاده گردد و عمل 
دقت شود كه وضعيت هندسي المپ مولد پرتو ايكس و نيز آشكارساز 

(mS ,mA ,kVp) هـا، تغييـر    گيـري در طول انجام اندازه

تـا  ) mAو  kVpشامل (يت تنظيم شده براي المپ مولد پرتو ايكس 
در حالـت بـدون اسـتفاده از فيلتـر آلومينيـومي در      
ضخامت اليه آلومينيومي كه با حضور آن خروجي به نصف مقدار اوليـه كـاهش   

 . براي المپ مولد پرتو در آن شرايط تنظيم شده خواهد بود

بـا اسـتفاده از    mmنسبت به ضخامت آلومينيوم بـر حسـب   

  

  كنندهقرارگيري فيلترها و دتكتور در آزمايش تعيين اليه نيمه

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

تنظـيم شـود   cm 100فاصله المپ مولد پرتو ايكس تـا تخـت بيمـار در    
در ميدان پرتـو قـرار دارد و بـه   ) 7-1-5آشكارساز مطابق شكل 

 .گيرد مي

بنـابراين بـا توجـه بـه جـدول      . شودمي انجام هاي مشخصkVpدر  HVLآزمون 
و زمان مشخص تنظيم و بدون اسـتفاده از   mAو  kVpو براي يك  kVpراديولوژي در محدوده مجاز 

براي اين منظور از ولتاژ المپ . فيلتر آلومينيومي يك پرتودهي انجام شود
ــان ال تنظــيم گــردد mA 100مــپ در حــد متوســط حــدوداً  و جري

0.1s 4 time 4 ميزان خروجي در جدول . در نظر گرفته شود 0.2
اي تعيين شده در جدول استفاده گردد و عمل ، فيلترهاي مناسب با ضخامت14-1-5با توجه به جدول 

دقت شود كه وضعيت هندسي المپ مولد پرتو ايكس و نيز آشكارساز . پرتودهي تكرار و نتايج ثبت شود
(mS ,mA ,kVp)و تنظيمات مربوط به فاكتورهاي پرتو دهي 

 .داده نشوند

يت تنظيم شده براي المپ مولد پرتو ايكس گيري خروجي در وضععمل اندازه
در حالـت بـدون اسـتفاده از فيلتـر آلومينيـومي در      (مقدار اوليه  %30جايي ادامه يابد كه ميزان آن به 

ضخامت اليه آلومينيومي كه با حضور آن خروجي به نصف مقدار اوليـه كـاهش   . كاهش يابد) مسير پرتو
براي المپ مولد پرتو در آن شرايط تنظيم شده خواهد بود HVLيافته است برابر 

نسبت به ضخامت آلومينيوم بـر حسـب    mGyمنحني تغييرات خروجي بر حسب 
 )8-1-5شكل . (اطالعات مراحل قبل، رسم شود

  

قرارگيري فيلترها و دتكتور در آزمايش تعيين اليه نيمه نحوه )7-1-5شكل (

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

  

فاصله المپ مولد پرتو ايكس تـا تخـت بيمـار در     -12
آشكارساز مطابق شكل 

مي
آزمون  -13

راديولوژي در محدوده مجاز 
فيلتر آلومينيومي يك پرتودهي انجام شود

ــان ال و جري
2s

با توجه به جدول  -14
پرتودهي تكرار و نتايج ثبت شود

و تنظيمات مربوط به فاكتورهاي پرتو دهي 
داده نشوند

عمل اندازه -15
جايي ادامه يابد كه ميزان آن به 

مسير پرتو
يافته است برابر 

منحني تغييرات خروجي بر حسب  - 16
اطالعات مراحل قبل، رسم شود
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  14- 1- 5جدول  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
  

  ت خروجي نسبت به ضخامت آلومينيوممنحني تغييرا )8-1-5شكل (
 

  :معيار پذيرش •
 HVLبـا مقـدار    %20دست آمده براي دستگاه پرتوتشخيصي، كمتر يا مساوي  به HVLكه صورتيدر

اين مقدار معمـوالً بـر روي   (مشخص شده توسط شركت سازنده دستگاه راديولوژي اختالف داشته باشد 
دسـتگاه در ايـن آزمـون    .) بدنه المپ مولد پرتو ايكس و يا در دفتر چه راهنماي دستگاه ثبت شده است

تحت هيچ شرايطي از مقـادير منـدرج در    HVLته شده محسوب خواهد شد به شرطي كه مقدار پذيرف
  .كمتر نباشد 15-1-5جدول 

 :معيار اصالح •

مشـخص شـده توسـط شـركت      HVLبا مقدار  %50تا  %20دست آمده بين  به HVLكه درصورتي
سازنده دستگاه اختالف داشته باشد و يا نسبت به آزمون پذيرش انجام شده براي دستگاه راديولوژي در 

 .ميزان مذكور اختالف داشته باشد، بايد نسبت به افزايش فيلتر اقدام شوداندازي آن بهابتداي نصب و راه
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  :معيار تعليق  •

مشخص شده توسـط شـركت سـازنده     HVLبا مقدار  %50از دست آمده بيش  به HVLكه درصورتي
دستگاه اختالف داشته باشد و يا نسبت به آزمون پذيرش انجام شده براي دستگاه راديولوژي در ابتـداي  

اندازي آن به ميزان مذكور اختالف داشـته باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه پرتوتشخيصـي مجـاز        نصب و راه
در هـر صـورت   . كننده از دستگاه بايد نسبت به رفع عيب آن اقدام نمايدبرداري نخواهد بود و مركز بهره

  .كمتر باشد 15-1-5دستگاه از مقادير مندرج در جدول   HVLتحت هيچ شرايطي نبايد مقدار 
  

  15-1-5جدول 
  

           
  
  

  

  )RAD 14(آزمون نشت المپ و كليماتور   5-1-14
  :هدف آزمون •

هدف از انجام اين آزمون مشخص كردن هرگونه سطح يا منفـذ موجـود در محفظـه المـپ مولـد پرتـو       
گيـري  كنـد و نيـز انـدازه   ايكس و كليماتور دستگاه كه از طريق آن پرتو ايكس به خارج نشت پيـدا مـي  

  .باشدمي) صورت وجوددر (مقدار اين نشتي 
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت المـپ      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  . پذيردمولد پرتو ايكس و يا كليماتور دستگاه صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .35cm x 43cmبه ابعاد ) بارگذاري شده(كاست حاوي فيلم  -1

 .فيلم راديوگرافي خام موجود در پاكت مخصوص به تعداد كافي -2

 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -3

 .50mm x 50mmو ابعاد  3mmيك ورقه سربي به ضخامت  -4

 .نوار چسب -5

  :پرتوايكس) تيوب(روش انجام آزمون نشت المپ  •
زمان گـرم شـدن را سـپري نمـوده     قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس  -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه پرتوتشخيصي قيد شده است. است

 .كامالً بسته شود) شاترها(دهانه كليماتور  -2

هاي خام كه درون پاكت مخصـوص قـرار   و يا فيلم) حاوي فيلم(هاي بارگذاري شده با استفاده از كاست -3
بـرده شـده    كار بههاي نحوي كه فيلمتو ايكس كامالً پوشانده شود، بهدارند، اطراف محفظه المپ مولد پر

هـاي  توان از چسباندن عالمتبراي انجام اين كار مي. در هر سمت محفظه المپ مشخص و معين باشند
 .ها استفاده نمودها و يا كاستفلزي بر روي فيلم

 

150 140 130 120 110 100 90 80 70 kVp تنظيمي 

1/4 8/3 5/3 2/3 3 7/2 5/2 3/2 1/2 HVL )mmAl( 



INRA-RP-RG-121     29        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

توجه شود . انجام شود mA 50يك عمل پرتودهي با حداكثر ولتاژ المپ پرتو ايكس و جريان در حدود 
كه اين آزمون بايد با حداكثر ميزان مجاز ولتاژ المپ انجام شـود، لـيكن بـه علـت فرسـودگي احتمـالي       

كمتـر از   kVp 10شدن المپ، مقدار ولتاژ المپ به ميـزان  

ها بر اثر نشت از محفظـه المـپ، مـورد    ها ظاهر شود و هر كدام از نواحي و سطوحي كه بر روي آن

از چه قسـمتي از محفظـه المـپ نشـت پرتـودهي صـورت       
 .گيري شودفيلم مورد تابش قرار گرفته است، بايد ميزان اين نشتي اندازه

غيرتهاجمي پرتو در جهت نشتي و فاصله يك متري از نقطه كـانوني المـپ   
گيـري خروجـي   بـراي انـدازه   گـر  تحليلشود و دستگاه 

 

 .ثبت گردد 1-16-

  

  شماي آزمون نشت المپ

3mm       در حـالتي كـه المـپ مولـد پرتـو
در . (صورت معكوس و رو به باال قرار گرفته است روي قسمت دهانـه كليمـاتور قـرار داده شـود    

صورت عدم امكان قرار دادن المپ به حالت معكوس، صفحه سربي با چسب نواري شفاف بر روي دهانـه  

 .ر روشن و نور آن بر روي لبه هاي صفحه سربي متمركز گردد

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

يك عمل پرتودهي با حداكثر ولتاژ المپ پرتو ايكس و جريان در حدود 
كه اين آزمون بايد با حداكثر ميزان مجاز ولتاژ المپ انجام شـود، لـيكن بـه علـت فرسـودگي احتمـالي       

شدن المپ، مقدار ولتاژ المپ به ميـزان   Over-loadها و نيز پيشگيري از  دستگاه
 .حداكثر قابل تنظيم آن، انتخاب شود

ها ظاهر شود و هر كدام از نواحي و سطوحي كه بر روي آنفيلم
 .اند مشخص گردد پرتودهي واقع شده

از چه قسـمتي از محفظـه المـپ نشـت پرتـودهي صـورت        كه اينپس از مشخص شدن نواحي نشتي و 
فيلم مورد تابش قرار گرفته است، بايد ميزان اين نشتي اندازه گرفته و كدام

غيرتهاجمي پرتو در جهت نشتي و فاصله يك متري از نقطه كـانوني المـپ    گر تحليلآشكارساز دستگاه 
شود و دستگاه مشخص شده بر روي محفظه المپ قرار داده مي

 .شود كار بهتنظيم و آماده  9-1-5مطابق شكل 

 .عمل پرتودهي انجام شود 4با همان شرايط ذكر شده در رديف 

-5در جدول  گر تحليلگيري شده توسط دستگاه ميزان دز اندازه

  

شماي آزمون نشت المپ )9-1-5شكل (

 روش آزمون نشت كليماتور

mmو با ضـخامت   50mm x 50mmيك صفحه سربي به ابعاد 

صورت معكوس و رو به باال قرار گرفته است روي قسمت دهانـه كليمـاتور قـرار داده شـود     ايكس به
صورت عدم امكان قرار دادن المپ به حالت معكوس، صفحه سربي با چسب نواري شفاف بر روي دهانـه  

 .)كليماتور محكم نگه داشته شود

ر روشن و نور آن بر روي لبه هاي صفحه سربي متمركز گرددكليماتو

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 
يك عمل پرتودهي با حداكثر ولتاژ المپ پرتو ايكس و جريان در حدود  -4

كه اين آزمون بايد با حداكثر ميزان مجاز ولتاژ المپ انجام شـود، لـيكن بـه علـت فرسـودگي احتمـالي       
دستگاه

حداكثر قابل تنظيم آن، انتخاب شود
فيلم -5

پرتودهي واقع شده
پس از مشخص شدن نواحي نشتي و  - 6

گرفته و كدام
آشكارساز دستگاه  -7

مشخص شده بر روي محفظه المپ قرار داده مي
مطابق شكل 

با همان شرايط ذكر شده در رديف  -8
ميزان دز اندازه -9

 

 
روش آزمون نشت كليماتور •
يك صفحه سربي به ابعاد  -1

ايكس به
صورت عدم امكان قرار دادن المپ به حالت معكوس، صفحه سربي با چسب نواري شفاف بر روي دهانـه  

كليماتور محكم نگه داشته شود
كليماتو -2
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بر روي مركز دهانه كليمـاتور قـرار داده    10-1- 5مطابق شكل ) حاوي فيلم(يك كاست بارگذاري شده  -3

 .هاي كاست مشخص گرددگرهاي فلزي، جهتبا استفاده از نشان. شود

 .يك عمل پرتودهي انجام پذيرد 4مطابق با رديف  -4

 .ظاهر و جهت و محل نشتي پرتو از كليماتور مشخص گرددها فيلم -5

در  گـر  تحليلبراي اين منظورآشكارساز دستگاه . گيري شوداكنون بايد ميزان نشتي مشخص شده اندازه - 6
گيـري  براي اندازه گر تحليلجهت نشتي و در فاصله يك متري از نقطه كانوني المپ قرار داده و دستگاه 

 .خروجي تنظيم شود

  .عمل پرتودهي انجام شود 4يط مندرج در رديف با شرا -7
 .ثبت گردد 16-1-5در جدول  گر تحليلگيري شده توسط دستگاه ميزان دز اندازه -8

 

  
  
  
  
  
 

 
 

                                   
  

  آزمون نشت كليماتور )10-1-5شكل (
                         

  16-1-5 ولجد                                                      

 
 

 

 

 

  
  :معيار پذيرش •

اي است گونه بهمعيار پذيرش دستگاه پرتوتشخيصي در اين آزمون براي هر دو قسمت اول و دوم آزمون 
گيري شده در فاصله يك متري از مولد پرتو ايكس كمتر و يا حـداكثر  كه ميزان آهنگ پرتو نشتي اندازه

  .باشد) گري در ساعت يك ميلي( mGy/h 1مساوي 
  : معيار اصالح •

گيري شده در هر يك از دو قسـمت اول و دوم آزمـون و در   كه ميزان آهنگ پرتو نشتي اندازهدر صورتي
باشد، بايد جهت رفع عيب دستگاه  mGy/h 5تا  mGy/h 1فاصله يك متري از مولد پرتو ايكس بين 

 .پرتوشناسي تشخيصي اقدام شود

         گيريناحيه اندازه

          ميزان نشتي
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  :معيار تعليق •

گيري شده در هريك از دو قسـمت اول و دوم آزمـون و در   كه ميزان آهنگ پرتو نشتي اندازهدر صورتي
باشد استفاده از دستگاه راديولـوژي مجـاز    mG/h 5فاصله يك متري از منبع مولد پرتو ايكس بيش از 

  .برداري كننده از دستگاه بايد جهت رفع عيب اقدام الزم را به عمل آورد نخواهد بود و مركز بهره
  )AEC )RAD 15آزمون دانسيته استاندارد سامانه    5-1-15

  :هدف آزمون •
عمل پرتودهي را به درسـتي محـدود    AECهدف از انجام اين آزمون تاييد اين مطلب است كه سامانه 

نموده و تصاوير راديوگرافي قابل تكرار با دانسيته اپتيكي مورد نياز و از قبل تعريف شده براي هـر كـدام   
. گــردد، توســط دســتگاه پرتوتشخيصــي ايجــاد مــيAECاز آشكارســازهاي انتخــاب شــده از ســامانه 

صحيح كاليبره بوده و مـورد اسـتفاده مطلـوب    طور  دستگاه پرتوتشخيصي به AECكه سامانه  درصورتي
  .را به حداقل برساندمورد بيمار جلوگيري و آن قرار گيرد، از تكرار تصوير برداري و پرتوگيري بي

 :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعـويض قطعـه يـدكي بـر روي سـامانه كنتـرل        چنين هماين آزمون ساالنه و 
 .پذيردصورت ميخودكار پرتودهي 

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
30cmفــانتوم معــادل شــكم بيمــار بــا ابعــاد  -1

 10cm,هــاي گــالس بــا ضــخامتو از جــنس پلكســي 2
30cm,20cm,15cm. 

 .دستگاه دانسيتومتر -2

 .همراه با صفحات تشديدكننده) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  -3

  .از يك كاست و صفحه تشديدكننده استفاده شود ها در اين آزمونگيريبراي كليه اندازه    :نكته
 فيلم راديوگرافي به تعداد كافي -4

 نوار چسب -5

  :روش انجام آزمون •
 .تنظيم شود 100cmبر روي  (F.F.D)فاصله المپ مولد پرتو ايكس تا فيلم     -1

 .به كمك كليماتور دستگاه، پرتو ايكس برروي بخش مركزي قسمت نگهدارنده كاست فيلم متمركز شود    -2

 2cmبه نحوي بر روي ميز دستگاه متمركز گردد كه حـدوداً تـا   ) با استفاده از نور كليماتور(پرتو ايكس     -3
 .را نيز پوشش دهد AECخارج از لبه همه آشكارسازهاي مدار 

  در محدوده پرتو و روي قسمت نگهدارنده كاسـت مطـابق شـكل     30cmفانتوم معادل بيمار با ضخامت     -4
 .پوشاندرا مي AECنحوي كه اطمينان حاصل شود آشكارساز مربوط به سامانه به. قرار گيرد 5-1-11

 .در سيني مخصوص كاست دستگاه قرار گيرد) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده     -5

بـر روي دسـتگاه راديولـوژي    ) AECمربـوط بـه   (شـود  در كلينيك استفاده مـي  آشكارسازي كه بيشتر    - 6
 )ستگاهاز روي ميز فرمان د. (انتخاب شود

 . ثبت گردد 17-1-5در جدول ) در صورت امكان( mAsعمل پرتودهي انجام و زمان پرتودهي و يا     -7

 .فيلم ظاهر شود    -8

  . تكـرار گـردد  ) AEC(براي هر كدام از آشكارسازهاي سيستم كنترل اتوماتيك پرتـودهي  8و  7مراحل     -9
 )با فيلم جديد(
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الذكر توسط دستگاه دانسيتومتر مورد بررسـي  مراحل فوق هاي ظاهر شده مربوط به پرتودهيكليه فيلم    -10

 . ثبت گردد 17-1-5و نتيجه در جدول 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيري دانسيته نوريشماي قرارگيري فانتوم معادل بيمار جهت اندازه )11-1-5شكل (

  

  17-1-5جدول 
 

  

     

                                                    

  
 :معيار پذيرش •

دست آمده  به (OD)اي است كه دانسيته اپتيكي گونه بهمعيار پذيرش دستگاه راديولوژي در اين آزمون 
نسبت  %20بايدكمتر يا مساوي ) دستگاه AECآشكارسازانتخاب شده ازمدار باتوجه به(ها  برروي فيلم

  .باشد AECدستگاه راديولوژي براي همان آشكارساز مدار  ارائه شده توسط شركت سازنده ODبه 
  :معيار اصالح •

با مقدار ارائه شده توسط شركت سـازنده   %50تا  %20ها بين دست آمده از فيلم به ODكه صورتيدر
دستگاه اختالف داشته باشد، بايد جهت رفع عيب و اصالح دستگاه اقـدام   1در زمان انجام آزمون پذيرش

  .الزم صورت پذيرد
  :معيار تعليق •

با مقدار ارائه شـده توسـط شـركت سـازنده در      %50ها بيش از دست آمده از فيلم به ODكه درصورتي
ژي مجاز نخواهد بـود  زمان انجام آزمون پذيرش دستگاه اختالف داشته باشد، استفاده از دستگاه راديولو

 .كننده از دستگاه بايد نسبت به رفع مشكل و عيب آن اقدام نمايد برداريو مركز بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 acceptance test 

 دانسيته استاندارد  mAsزمان پرتو دهي و يا 
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  )RAD 16(آزمون تكرارپذيري آشكارساز     5-1-16
  :هدف آزمون •

دسـتگاه پرتوتشخيصـي اسـت     AECهدف از انجام اين آزمون ارزيـابي ميـزان دقـت عملكـرد سـامانه      
دسـتگاه   AECاالمكان پاسخ قسمت  هاي مختلف و شرايط تنظيمي متفاوت، حتينحوي كه در حالت به

  .يكسان و مشابه با يكديگر باشد
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه يدكي در قسمت كنتـرل خودكـار    چنين هماين آزمون ساالنه و 
  .گيردپرتودهي انجام مي

  :نيازتجهيزات و لوازم مورد  •

  هـاي گـالس بـا ضـخامت   جـنس پلكسـي   و از 30mm x 30mmفانتوم معادل شـكم بيمـار بـا ابعـاد      - 1
10cm 30cm,20cm,15cm, 

 دستگاه دانسيتومتر - 2

 همراه با صفحات تشديد كننده ) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  - 3

 فيلم راديوگرافي به تعداد كافي - 4

 نوار چسب - 5

  :روش انجام آزمون •
 .تنظيم شود 100cmدر  (F.F.D)فاصله المپ مولد پرتو ايكس تا فيلم  -1

 .پرتو ايكس بر روي بخش مركزي قسمت نگهدارنده كاست فيلم متمركز گردد -2

 cm 2پرتو ايكس با استفاده از نور كليماتور به نحوي بر روي ميز دستگاه متمركز شـود كـه حـدوداً تـا      -3
 .را نيز پوشش دهد AECخارج از لبه همه آشكارسازهاي مدار 

  در محدوده پرتو ورودي قسمت نگهدارنـده كاسـت مطـابق شـكل     30cmفانتوم معادل بيمار با ضخامت  -4
 .پوشاندرا مي AECقرار گرفته به نحوي كه اطمينان حاصل شود آشكارساز مربوط به سامانه  5-1-11

 .تنظيم شود 200mAمثال  عنوان بهو يك جريان استاندارد  80kVpولتاژ المپ بر روي  -5

 .در سيني مخصوص كاست قرار گيرد) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  - 6

 )از روي ميز فرمان دستگاه پرتوتشخيصي. (انتخاب شود AECيكي از آشكار سازهاي مدار  -7

 .عمل پرتودهي انجام و فيلم ظاهر گردد -8

. بـار تكـرار شـود    سـه  8و  6دستگاه پرتوتشخيصي، مراحـل   AECبراي هر كدام از آشكارسازهاي مدار  -9
كدام از آشكارسازها سـه فـيلم ظـاهر شـده در اختيـار       گيري، براي هرپايان مراحل اندازه نحوي كه در به

 .باشد

به كمك دستگاه دانسيتومتر و با اسـتفاده از كتابچـه راهنمـاي شـركت سـازنده آن، دانسـيته اپتيكـي            -10
(OD) هاي مربوط به هـر كـدام از آشكارسـازهاي     فيلمAEC  گيـري و مقـادير آنهـا در جـدول    انـدازه  

 .ثبت شود 5-1-18

و ) SD(دست آمده از فيلم ها براي هر آشكارساز محاسبه نموده، انحراف معيـار   به ODميانگين مقادير     -11

SD آنهـا بـا اسـتفاده از رابطـه      (CV)ضريب تغييرات  �  �∑ ��F��F !
CV و ��" �  S.DX     درهـر مرحلـه

 .ثبت گردد 18-1-5محاسبه و جدول 
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  :در اين روابط
X   = ميانگين دانسيته اپتيكي  در هر مرحله و براي سه تكرار پرتودهي  
n = تعداد انجام عمل پرتودهي در هر مرحله  

Xi    =   دانسيته اپتيكيi ام است  

 

 18-1-5جدول 

  

 

 

  

  

  

  

  

  :معيار پذيرش •
 ODدسـت آمـده بـراي     بـه  CVمعيار پذيرش دستگاه پرتوتشخيصي در اين آزمون به نحوي است كه 

  . باشد %5مربوط به هركدام از آشكارسازها بايد كمتر يا مساوي 
  :معيار اصالح •

باشد، بايد نسـبت   %20تا  %5هر يك از آشكار سازها بين  ODدست آمده براي  به CVكه صورتيدر
  .به اصالح و رفع عيب دستگاه اقدام نمود

  :معيار تعليق •
باشد، استفاده ازدستگاه  %20هريك از آشكارسازها بيش از  ODدست آمده براي  به CVكه درصورتي

  .عمل آيد كننده از دستگاه اقدام الزم به برداريراديولوژي مجاز نخواهد بود و بايد توسط مركز بهره
  )AEC )RAD 17سنج هاي سامانه عملكرد زمانآزمون  17- 5-1

  :هدف آزمون •
دستگاه پرتوتشخيصـي   AECمدار ) زمان پايه(گيري حداقل زمان پاسخ هدف از انجام اين آزمون اندازه

كه پس از سپري شدن زمان معيني از شروع عمل پرتودهي، تابش پرتـو ايكـس توسـط    طوري  است، به
  .دستگاه متوقف گردد AECهاي مدار  سنجزمان

  :دوره زماني انجام آزمون •
دسـتگاه   AECپس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي سـامانه     چنين هماين آزمون ساالنه و 

  . پذيردصورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  ).كسغيرتهاجمي پرتو اي گر تحليل( (mS)گيري زمان با دقت ميلي ثانيه دستگاه ديجيتال اندازه
  :روش انجام آزمون •
 .تنظيم شود AECاز آَشكارساز دستگاه مربوط به سامانه  100cmالمپ مولد پرتو ايكس در فاصله     -1

 .قبل از انجام آزمون از سپري شدن زمان گرم شدن المپ اطمينان حاصل شود    -2

 X1 X2 X3 شماره آشكارساز
ميانگين 

 ها قرائت
 انحراف معيار

 راتيضريب تغي

)CV( 
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حالـت   ردسـتگاه د  و پرتو ايكس بر روي بخش مركزي قسمت نگهدارنده كاسـت فـيلم متمركـز گـردد        -3

AEC گذاشته شود. 

 2cmبه نحوي بر روي ميز دستگاه متمركز شود كه حـدوداً تـا   ) با استفاده از نور كليماتور(پرتو ايكس     -4
 .را نيز پوشش دهد AECخارج از لبه آشكارسازهاي مدار 

نحوي قرار گيرد كه ، روي ميز و در مسير پرتو ايكس بهگر تحليلزمان مربوط به دستگاه ) پروب(حسگر     -5
دستگاه پرتوتشخيصي را نپوشاند و مانع از رسيدن پرتـو ايكـس بـه آن     AECآشكارساز مربوط به مدار 

باشـد، زمـان   مـي  mAsاگر قسمت مولد پرتو ايكس دستگاه پرتوتشخيصي داراي نشانگر ميزان . نگردد
 .دست آيد انتخاب شده، به mAو  mAsتواند از مقايسه پرتودهي مي

گيري زمان، براي انجام آزمـون و مطـابق دسـتورالعمل شـركت سـازنده تنظـيم       اندازه گر تحليلتگاه دس    - 6
 .گردد

 .انتخاب گردد  300mAو جريان در حدود  100kVpمقادير بااليي از پرتودهي، مثالً ولتاژ در حدود     -7

 .عمل پرتودهي انجام پذيرد    -8

 . قرائت شود گر تحليلدستگاه  زمان پرتودهي دستگاه پرتوتشخيصي با استفاده از    -9

 .مربوط به عمل پرتودهي از روي ميز فرمان دستگاه پرتوتشخيصي قرائت شود mAsميزان     -10

 .ثبت شود 19-1-5دست آمده در جدول  نتايج به    -11

دستگاه جهت  AECهايي كه در عمل توسط مدار گيري شده در اين آزمون بايد از همه زمانزمان اندازه    :نكته
كـه حـداقل زمـان     AECدر واقع يك مدار . شود، كمتر باشدمحدود كردن پرتودهي به بيمار، اعمال مي

خصوصاً زماني كـه  (تواند باعث شود كه بيمار دز باالتر از حد مجاز پاسخ آن از حد مجاز باالتر است، مي
  .را دريافت كند) باشدتر مي، باالmAو جريان  kVpشرايط المپ مولد پرتو ايكس از نظر ولتاژ 

 

  19-1-5جدول 

 

 AEC حداقل زمان تابش در سامانه 
 

 سنج پشتيبانتابش با توجه به عملكرد زمان mAsحداكثر 
 

 

  :معيار پذيرش •
كمتـر يـا    AECسـنج مـدار   معيار پذيرش دستگاه راديوگرافي در اين آزمون، حداقل زمان پاسخ زمـان 

  .باشدمي 600mAsمربوط به پرتو تابشي كمتر يا مساوي  mAsو حداكثر  20msمساوي 
  :معيار اصالح •

نيـز   mAsو حـداكثر   50mSتـا   20mSبـين   AECسنج مدار كه حداقل زمان پاسخ زماندرصورتي
  .باشد، دستگاه نياز به رفع عيب و اصالح دارد 1000mAsتا   600mAsبين 

  :معيار تعليق •
  بـيش از  mAsو حـداكثر   50msبـيش از   AECج مـدار  سـن كه حداقل زمـان پاسـخ زمـان   درصورتي

1000 mAs بـرداري كننـده از آن،   باشد، استفاده از دستگاه راديوگرافي مجاز نخواهد بود و مركز بهره
 .عمل آوردبايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     36        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

  

  )kVp )RAD 18نسبت به تغييرات  AECآزمون عملكرد سامانه  18- 5-1
  :هدف آزمون •

هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان يكنواخت بودن دانسـيته اپتيكـي فـيلم راديـوگرافي نسـبت بـه       
نحوي كه با تغييرات ولتاژ المـپ  به. باشدتغييرات ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس دستگاه پرتوتشخيصي مي

راديـوگرافي در   ايجاد شده بر روي فـيلم  (OD)اي باشد كه چگالي نوري  گونه به AECعملكرد سامانه 
  .محدوده مطلوب و قابل قبول در اين دستورالعمل باشد

  .مورد ارزيابي و تأييد قرارگرفته است قبالًً AECدر اين آزمون فرض بر اين است كه تكرارپذيري مدار     :نكته

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه يدكي درقسـمت كنتـرل خودكـار     چنين هماين آزمون ساالنه و 

  .پذيرددستگاه صورت مي (AEC)پرتودهي 
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز  •

  هـاي از جـنس پلكسـي گـالس بـا ضـخامت      30cm x 30cmفـانتوم معـادل شـكم بيمـار بـه ابعـاد        - 1
10cm ،20cm ،30cm  ،15cm. 

 .دستگاه دانسيتومتر - 2

 .همراه با صفحات تشديدكننده) حاوي فيلم(بارگذاري شده كاست  - 3

 .فيلم راديوگرافي به تعداد كافي - 4

 .نوار چسب - 5

  :روش انجام آزمون •
 .تنظيم شود 100cmدر فاصله  (FFD)المپ مولد پرتو ايكس تا فيلم     -1

 .پرتو ايكس بر روي بخش مركزي قسمت نگه دارنده كاست فيلم متمركز شود    -2

 2cmبه نحوي بر روي ميز دستگاه متمركز گردد كه حـدوداً تـا   ) با استفاده از نور كليماتور(پرتو ايكس     -3
 .را نيز پوشش دهد AECخارج از لبه آشكارسازهاي مدار 

بر روي تخت قرار گيرد و اطمينان حاصل  11-1-5مطابق شكل  30cmفانتوم معادل بيمار با ضخامت     -4
 . پوشانددستگاه را مي AECده مربوط به سامانه شود كه آشكارساز انتخاب ش

 .در سيني كاست قرار گيرد) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده     -5

 .گيرد، انتخاب شودكه معموالً مورد استفاده قرار مي AECآشكارساز مربوط به مدار     - 6

 .قرار گيرد 200mAرا براي ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس انتخاب و جريان آن در حدود  60kVpمقدار     -7

 .عمل پرتودهي انجام شود    -8

 .فيلم ظاهر شود    -9

فـيلم   (OD)با استفاده از دستگاه دانسيتومتر و مطابق با دستورالعمل شركت سازنده آن، چگالي نوري     -10
 .ثبت گردد 20-1-5گيري و نتيجه در جدول ظاهر شده در يك نقطه مشخص اندازه

تغيير داده شود و مجدداً كاست بارگذاري شده  20-1-5به جدول  اكنون ولتاژ مولد پرتو ايكس با توجه    -11
نسـبت بـه    10kVpبـا فاصـله   ( 120kVpو عمل پرتودهي براي شرايط بعدي المپ، حداقل تا ولتـاژ  

انجـام و مقـدار    20-1-5مراحل قبلي براي كليه ولتاژهاي منـدرج در جـدول   . تكرار گردد) مرحله قبلي
OD دست آمده در هر مرحله ثبت گردد به. 
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� Xبا استفاده از رابطه     -12  ∑X�
مقـدار    Xگيري و تعداد دفعات اندازه nام و  iگيري اندازه Xiكه در آن ( "

توجه شود كه در كليه مراحل، براي تعيين . ميانگين محاسبه شود ODمقدار ) است Xميانگين كميت 
 .دانسيته اپتيكي فيلم ظاهر شده، از يك نقطه معين در فيلم استفاده گردد

گيري شده در هر مرحله از پرتودهي نسبت به چگالي نوري اندازه ODميزان اختالف بين چگالي نوري     -13
ثبـت  ) 20-1-5در سـتون مربوطـه درجـدول     ) به درصـد (خطا  عنوان بهمحاسبه گردد و  ODHHHHميانگين 

 .گردد
  

  20-1-5جدول 
 

 تنظيمي kVp فيلم .O.D ميانگين .O.D خطا

   70 

  80 

  90 

  100 

  110 

  120 

                                         
  :معيار پذيرش •

دسـت آمـده    به ODبراي  %15معيار پذيرش دستگاه راديولوژي در اين آزمون خطاي كمتر يا مساوي 
 .باشدميانگين مي ODدر هر مرحله از پرتودهي نسبت به 

  :معيار اصالح •
نسبت به مقدار  %30تا  %15ها در هر مرحله از پرتودهي بين دست آمده از فيلم به ODكه درصورتي

كننده  برداريداشته باشد، استفاده ازدستگاه راديوگرافي مجاز نخواهدبودومركز بهرهميانگين آن اختالف 
  .از دستگاه بايد نسبت به رفع مشكل و عيب آن اقدام نمايد

  :معيار تعليق •
نسـبت بـه مقـدار     %30ها در هر مرحله از پرتودهي بيشـتر از  دست آمده از فيلم به ODكه درصورتي 

كننده  برداريباشد، استفاده ازدستگاه راديولوژي مجاز نخواهدبود و مركز بهره ميانگين آن اختالف داشته
  .از دستگاه بايد نسبت به رفع مشكل و عيب آن اقدام نمايد

  )RAD 19(نسبت به تغييرات ضخامت فانتوم  AECآزمون عملكرد سامانه  19- 5-1
  :هدف آزمون •

فيلم نسـبت بـه   ) دانسيته اپتيكي(نوري هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان يكنواخت بودن چگالي 
به نحوي كه با تغيير ضخامت فانتوم معادل بيمار سـامانه  . باشدتغييرات ضخامت فانتوم معادل بيمار مي

اي عمـل كنـد كـه چگـالي نـوري ايجـاد شـده بـر روي فـيلم          دستگاه راديوگرافي به گونـه  AECمدار 
مجاز تعريف شده در اين دستورالعمل دسـتخوش   راديوگرافي پس از عمل پرتودهي حداكثر در محدوده

 .تغيير گردد
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چـاقي و  (رود بايـد در حـدود ضـخامت    مـي  كـار  بهميزان ضخامت فانتوم معادل بيمار كه در اين آزمون   :نكته

بـراي راديـوگرافي معمـولي، ايـن     . گيرند باشداندام بيماراني كه در عمل مورد پرتودهي قرار مي) الغري
براي برخي كاربردهاي خاص كه چاقي و الغري اندام مورد . باشد 30cmتا  10cmتواند از محدوده مي

گرفتـه شـده بايـد متناسـب بـا       كار بهالذكر است، ضخامت فانتوم  آزمايش بيماران خارج از محدوده فوق
  .وضعيت بيماران اصالح شود

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه يدكي در قسمت كنتـرل   چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

 . پذيرددستگاه صورت مي (AEC)خودكار پرتودهي 

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  هـاي گـالس بـا ضـخامت   و از جـنس پلكسـي   30cm x 30cmفـانتوم معـادل شـكم بيمـار بـا ابعـاد        - 1
10cm 30cm,20cm,15cm, 

 .)داراسكرين(راه با صفحات تشديد كننده سرعت هم) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  - 2

 .فيلم راديوگرافي به تعداد كافي - 3

 . هاي اين آزمون از يك كاست و يك سري فيلم توليدي استفاده شودگيريبراي كليه اندازه    :نكته

 دستگاه دانسيتومتر - 4

  :روش انجام آزمون •
 .تنظيم شود 100cmبراي   (F.F.D)فاصله المپ مولد پرتو ايكس تا فيلم  -1

 .پرتو ايكس بر روي بخش مركزي قسمت نگهدارنده كاست فيلم متمركز گردد -2

 cm 2به نحوي بر روي ميز دستگاه متمركز شود كه، حدوداً تـا  ) با استفاده از نور كليماتور(پرتو ايكس  -3
 .را نيز پوشش دهد AECخارج از لبه آشكارسازهاي مدار 

بر روي تخت دستگاه راديوگرافي و در مقابـل المـپ مولـد     30cmفانتوم معادل شكم بيمار با ضخامت  -4
دستگاه نيز پوشش  AECقرار گيرد به نحوي كه آشكارسازهاي مدار  11-1-5پرتو ايكس مطابق شكل 

 .داده شود

 .تنظيم شود 200mAانتخاب و جريان المپ نيز در حدود  80kVpيك ولتاژ متوسط به عنوان مثال  -5

انتخاب شده بايد از محدوده ولتاژهايي باشد كه در كلينيك و در عمل براي بيماران استفاده ولتاژ المپ     :نكته
  .     شودمي

 .در سيني كاست دستگاه قرار گيرد) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  - 6

 .گيرد، انتخاب شودكه معموالً مورد استفاده قرار مي AECآشكارساز مربوط به مدار  -7

 .عمل پرتودهي انجام شود -8

 .فيلم ظاهر شود -9

فـيلم   ODبا استفاده از دستگاه دانسيتومتر و مطابق با دستورالعمل شركت سـازنده آن، چگـالي نـوري     -10
كار گرفته شـده در   فيلم و ضخامت فانتوم به OD. گيري شودظاهر شده در يك نقطه معين از آن اندازه

 .ثبت گردد 21-1-5جدول 

 (10cm ,15cm ,20cm ,25cm ,35cm)ديگري ازفانتوم معادل بيمار  هايآزمون مذكورباضخامت -11

تكرار گردد و دانسيته اپتيكي فيلم ) 8تا  1از (نحوي كه با تعويض فانتوم، مراحل قبلي نيز انجام گيرد به
 . ثبت گردد 21-1-5گيري شود و نتيجه در جدول با دانسيتومتر اندازه
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� Xبا استفاده از رابطه  -12  ∑X�
در رابطه . (ثبت گردد 21-1-5ميانگين، محاسبه و درجدول  ODمقدار  "

توجـه  .) گيـري اسـت  تعداد دفعات انـدازه  nو  Xمقدار ميانگين كميت   Xام و  iگيري اندازه  Xiمذكور 
شود كه در كليه مراحل، براي تعيين چگالي نوري فيلم ظاهر شده، از يك نقطه معين در فيلم اسـتفاده  

 .گردد

گيري شده در هر مرحله از پرتودهي نسبت به چگالي نوري اندازه ODبين چگالي نوري ميزان اختالف  -13
 .ثبت گردد 21-1-5در ستون مربوطه در جدول ) به درصد(عنوان خطا  محاسبه و به ODHHHHميانگين 

 
  21-1-5جدول 

  

 )cm(ضخامت فانتوم   فيلم .O.D ميانگين .O.D خطا

    

   

   

   

   

   

     

  :معيار پذيرش •
دست آمده  به ODبراي  %15معيار پذيرش دستگاه راديوگرافي در اين آزمون، خطاي كمتر يا مساوي 

  .ميانگين است ODدر هر مرحله از پرتودهي نسبت به 
  :معيار اصالح •

نسبت به مقدار  %30تا  %15ها در هر مرحله از پرتودهي بين  دست آمده از فيلم به ODكه درصورتي
  .پذيرد آن اختالف داشته باشد، بايدجهت رفع عيب واصالح دستگاه راديولوژي اقدام الزم صورت ميانگين

  :معيار تعليق •
نسـبت بـه مقـدار     %30ها در هر مرحله از پرتودهي بيشـتر از   دست آمده از فيلم به ODكه در صورتي

كننده  برداريود و مركز بهرهميانگين آن اختالف داشته باشد، استفاده ازدستگاه راديولوژي مجاز نخواهدب
 .از دستگاه بايد نسبت به رفع مشكل و عيب آن اقدام نمايد

  )RAD 20( آزمون عمود بودن ميدان پرتو بر فيلم 20- 5-1
  :هدف آزمون •

هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان عمود بودن پرتو ايكس خروجي از المپ مولد پرتو بر سطح فيلم 
  .راديولوژي است

  :انجام آزموندوره زماني  •
اي از كليمـاتور،  پس از هرگونه تعمير و يـا تعـويض قطعـه    چنين همصورت ماهانه و  انجام اين آزمون به

 .پذيردالمپ مولد پرتو ايكس و يا تخت بيمار صورت مي
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

 .24cm x30cmبه ابعاد ) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  - 1

 .كليماتورصفحه الگوي تست  - 2

 .اي تست عمود بودن پرتوابزار استوانه - 3

 .ترازي با سطح افقتراز براي تعيين هم - 4

  :روش انجام آزمون •

 .كاست بارگذاري شده بر روي تخت دستگاه و در مقابل المپ مولد پرتو ايكس قرار گيرد    - 1

 .تنظيم شود cm 100فاصله المپ تا تخت در     - 2

شود كه المپ مولد پرتو ايكـس و تخـت دسـتگاه، كـامالً در وضـعيت       با استفاده از تراز اطمينان حاصل     - 3
 .تراز با افق قرار داشته باشند هم

يك عالمت در يك سمت . بر روي كاست قرار گيرد 12-1-5صفحه الگوي تست كليماتور مطابق شكل     - 4
عالمـت   صفحه الگو طوري روي كاست قرار گيـرد كـه ايـن   . از صفحه به شكل يك نقطه توپر قرار دارد

كنـد كـه   اين عالمت كمك مـي . (مطابق با شانه راست بيمار فرضي خوابيده بر روي تخت دستگاه باشد
 .)درصورت وجود خطا در كليماتور، جهت آن تشخيص داده شود

صورت ايسـتاده در مركـز صـفحه الگـو قـرار       به 12-1-5اي آزمون عمود بودن مطابق شكل ابزار استوانه    - 5
 .گيرد

اين ناحيه تقريبـاً  . به كمك كليماتور، پرتو ايكس بر روي ناحيه مستطيل شكل صفحه الگو متمركز شود    - 6
 .است 18cm x 12cmيك سطح 

 .تنظيم گردد 5mAs-2 و جريان آن در حدود  kVp 50ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس در حدود     - 7

 .ذيردبدون تغيير تنظيمات هندسي  مراحل قبلي، عمل پرتودهي انجام پ    - 8

مـثالً  (تـر  باز و يك بار ديگر همان فيلم بـا شـرايط پـايين    25cm x 20cmشاترهاي كليماتور به ابعاد     - 9
10mAs ,50kVp (مورد پرتودهي قرار گيرد) .ساير تنظيمات مراحل قبل، بدون تغيير باقي بماند(. 

 .فيلم ظاهر شود    -10

گـوي كوچـك سـربي قـرار دارد كـه پـس از عمـل        اي دو هاي باال و پايين ابـزار اسـتوانه  در مركز قاعده    -11
كـه  در صـورتي . پرتودهي و ظهور فيلم، تصاوير اين دو گوي بر روي فيلم راديوگرافي تشكيل خواهد شد

تصوير هر دو گوي كامالً بر يكديگر منطبق باشند، پرتو بر روي صـفحه فـيلم راديـوگرافي كـامالً عمـود      
ها بر روي فيلم، پرتو ايكس از حالت عمود بودن بر وير گويبه ميزان فاصله مشاهده شده بين تصا. است

بر روي صفحه الگوي كليماتور خطـوطي رسـم شـده اسـت كـه بـه واحـد        . سطح فيلم خارج شده است
اگر تصوير گوي سربي مربوط بـه قاعـده بـاالئي اسـتوانه، دايـره فرضـي اول       . اندسانتيمتر مثبت گرديده

اسـت  ° 1.5 د، ميزان زاويه انحراف پرتو ايكس از حالت عمود بودن برروي صفحه الگو را قطع كرده باش

سـومين دايـره   . اسـت  °3.0كه دايره فرضي دوم را قطع كرده باشـد، ميـزان زاويـه انحـراف      و درصورتي

 )2-1-5شكل  ( .خواهد بود و الي آخر °6.0مطابق با 

كليه مراحل فوق بايد بـراي آن نيـز    كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه داراي كانون دوم است،درصورتي    -12
 .تكرار گردد



INRA-RP-RG-121     41        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

حول محور پرتو ايكس چرخانده شود و كليه مراحـل فـوق   
 .ثبت گردد 1-22-

  

  نحوه قرارگيري ابزار تست عمود بودن ميدان پرتو بر فيلم

  .است3.0  °معيار پذيرش دستگاه راديولوژي در اين آزمون، زاويه انحراف كمتر يا مساوي 

درجه باشد، دستگاه راديولوژي نياز به اصالح و رفـع  

درجـه باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه راديولـوژي مجـاز       
 .برداري كننده بايد نسبت به رفع مشكل و عيب آن اقدام نمايد

هدف از انجام اين آزمون، بررسي ميزان يكنواخت بودن نوارهاي سربي گريد و نيز بررسي امكـان ايجـاد   
از تصوير گرفته شده از عضو بيمار تحت معاينـه، توسـط گريـد دسـتگاه     
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1
 artifact 

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

حول محور پرتو ايكس چرخانده شود و كليه مراحـل فـوق    ° 90كليماتور دستگاه راديوگرافي به ميزان 
-5نتيجه در جدول . براي حالت جديد كليماتور نيز انجام پذيرد

  

نحوه قرارگيري ابزار تست عمود بودن ميدان پرتو بر فيلم )12-1-5شكل (

 
  22-1-5جدول 

 )درجه برحسب (زاويه انحراف 
 

  :معيار پذيرش

معيار پذيرش دستگاه راديولوژي در اين آزمون، زاويه انحراف كمتر يا مساوي 
  :معيار اصالح

درجه باشد، دستگاه راديولوژي نياز به اصالح و رفـع   5تا 3 دست آمده بين  كه زاويه انحراف بهدرصورتي
  .عيب دارد

  :معيار تعليق
درجـه باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه راديولـوژي مجـاز        5دست آمده بيش از  كه زاويه انحراف بهدرصورتي

برداري كننده بايد نسبت به رفع مشكل و عيب آن اقدام نمايدنخواهد بود و مركز بهره
  )RAD 21(آزمون يكنواختي گرِيد 

  :هدف آزمون
هدف از انجام اين آزمون، بررسي ميزان يكنواخت بودن نوارهاي سربي گريد و نيز بررسي امكـان ايجـاد   

از تصوير گرفته شده از عضو بيمار تحت معاينـه، توسـط گريـد دسـتگاه      1هرگونه اثر اضافي و غيرواقعي
 .راديوگرافي است
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هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 

كليماتور دستگاه راديوگرافي به ميزان     -13
براي حالت جديد كليماتور نيز انجام پذيرد

 

 

زاويه انحراف 

 
معيار پذيرش •

معيار پذيرش دستگاه راديولوژي در اين آزمون، زاويه انحراف كمتر يا مساوي 
معيار اصالح •

درصورتي
عيب دارد

معيار تعليق •
درصورتي

نخواهد بود و مركز بهره
آزمون يكنواختي گرِيد  21- 5-1

هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون، بررسي ميزان يكنواخت بودن نوارهاي سربي گريد و نيز بررسي امكـان ايجـاد   

هرگونه اثر اضافي و غيرواقعي
راديوگرافي است
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  :آزمون دوره زماني انجام •

 1پس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه در قسـمت بـوكي        چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
هايي كه حاوي گريد هستند و نيز در صورت وارد آمدن ضربه و يا فشار به بوكي و گريد، صورت  دستگاه

 .پذيردمي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

 .فانتوم مخصوص مربوط به تست گريد    - 1

 .)حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده     - 2

 .دستگاه دانسيتومتر    - 3

  :روش انجام آزمون •

 .قرار گيرد 100cmفاصله المپ مولد پرتو ايكس تا تخت دستگاه در     - 1

 .به كمك كليماتور، پرتو پرتو ايكس بر روي محدوده فيلم متمركز شود    - 2

 .در ميز تخت قرار گيرددرون سيني محل نگهدارنده آن ) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده     - 3

جريـان   ،80kVpعنوان مثـال ولتـاژ آن   به. (شرايط متوسطي براي المپ مولد پرتو ايكس انتخاب شود    - 4

  شـرايط مـذكور در جـدول    ).تنظـيم گـردد   mS 0.15و زمـان در حـدود    200mAالمـپ در حـدود   
 .ثبت شود 5-1-23

 .عمل پرتودهي انجام شود    - 5

 .فيلم ظاهر شود    - 6

 .تقسيم شود) مركز و چهار ناحيه كناري(ظاهر شده به پنج ناحيه فرضي  اكنون فيلم    - 7

گيـري و مقـادير   چگالي نوري هر يك از نواحي پنج گانه مذكور انـدازه  با استفاده از دستگاه دانسيتومتر،    - 8
 .ثبت گردد 23-1-5ها در جدول  آن

 .دن گريد انجام شودمراحل فوق الذكر بايد براي هر دو حالت ثابت و يا در حال حركت بو    - 9

  

  23-1-5جدول 

 

 تنظيمي kVp تنظيمي mA زمان تنظيمي ناحيه دانسيته اپتيكي
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  :معيار پذيرش •
بـين   0.1كمتر يا مساوي  (OD)معيار پذيرش دستگاه راديولوژي در اين آزمون، اختالف چگالي نوري 

 .گانه فيلم نسبت به يكديگر است نواحي پنج

  :معيار اصالح •
نسـبت بـه    (OD)چگـالي نـوري    0.1كه هر يك از نواحي مختلف پنج گانـه فـيلم بيشـتر از    درصورتي

  .يكديگر اختالف داشته باشند، دستگاه راديولوژي نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  )RAD 22(آزمون كاليبراسيون خروجي  22- 5-1

  :هدف آزمون •
 مختلـف  (kVp)هدف از انجام آزمون مشخص بودن ميزان خروجي  مولـد پرتـو ايكـس در ولتاژهـاي     

  . است
  :دوره زماني آزمون •

روي قسـمت   پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـات بـر        چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

  : روش انجام آزمون •
 گر تحليلالمپ مولد پرتوايكس دستگاه، قسمت آشكارساز دستگاه  پس از سپري نمودن زمان گرم شدن -1

مطـابق بـا كتابچـه راهنمـاي     . (را كامالً در بر گيـرد اي برروي تخت قرار گيرد كه پرتو ايكس آن گونه به
 ).كار گردد ، براي اين آزمون تنظيم و آماده بهگر تحليلدستگاه 

راديولوژي كه معموالً در كلينيك مورد اسـتفاده قـرار   گرفتن شرايط تنظيمي بر روي دستگاه  با در نظر -2
نحـوي بـر روي دسـتگاه    به )kVp( و ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس) ms( ، زمان)mA( گيرند جريانمي

كل محدوده ولتـاژ   براي اين منظور. تنظيم شود كه تمامي محدوده پارامترهاي مذكور پوشش داده شود
)kVp (پرتو ايكس دستگاه از كمترين مقدار تا بيشـترين مقـدار آن بـه     قابل دسترس براي المپ مولد

انتخـاب شـود و در    ترتيب بر روي ميز فرمان دستگاه تنظيم نموده، جريان و زمان متناسب با آن ها نيز
 .مرحله عمل پرتودهي انجام شود 8

شت سر هم انجام صورت متوالي و پ اي و بهدقيقه 10االمكان مراحل پرتودهي در مدت زمان كوتاه  حتي -3
 .پذيرد

 .براي هر مرحله، سه بار عمل پرتودهي تكرار شود -4

 .ثبت گردد 24-1-5گيري شده است در جدول  كه اندازه دست آمده براي خروجي كليه نتايج به -5

بايد به حالت اوليه برگردانده شـده  ) زمان، جريان، ولتاژ(قبل از هر بار عمل پرتودهي، تنظيمات مربوطه     :نكته
  .مجدداً براي پرتودهي بعدي تنظيم شودو 

دست آيد و در جـدول   به) كه سه  بار تكرار شده است(براي هر مرحله پرتودهي  خروجي مقدار ميانگين - 6
 .ثبت گردد 5-1-24

 

 

 



INRA-RP-RG-121     44        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

kVp mA 
T 

(mS) 

   

   

   

   

   

   

   

هدف از انجام اين آزمون بررسي و تعيين قابليت تفكيك نقـاط و اجـزا بـا اخـتالف دانسـيته پـايين در       
تصـوير  تصوير ايجاد شده توسط دستگاه با توجه به معيارهاي پذيرفته شده و در شرايط كنتراست پايين 

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه در قسـمت المـپ و يـا     

 .ي با قطر و ضخامت مشخص است

 

  پذيري در كنتراست پايين

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  24-1-5جدول 

D1 

(µGy) 

D2 

(µGy) 

D3 

(µGy) 
 ها ميانگين قرائت

   

   

   

   

   

   

   

  )RAD 23( زمون قدرت تفكيك كنتراست پايين
  :هدف آزمون

هدف از انجام اين آزمون بررسي و تعيين قابليت تفكيك نقـاط و اجـزا بـا اخـتالف دانسـيته پـايين در       
تصوير ايجاد شده توسط دستگاه با توجه به معيارهاي پذيرفته شده و در شرايط كنتراست پايين 

  .شود انجام مي
  :دوره زماني انجام آزمون

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه در قسـمت المـپ و يـا      چنين همصورت ماهانه و  اين آزمون به
  .پذيردصورت كلي در دريافت كننده تصوير صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز
ي با قطر و ضخامت مشخص استهايفانتوم مخصوص انجام اين آزمون كه داراي محدوده 
 .كاست بارگذاري شده 

                                  

پذيري در كنتراست پايين گيري قدرت تفكيكفانتوم اندازه )13-1-5شكل (

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 

  

ميانگين قرائت

 

 

 

 

 

 

 

 
زمون قدرت تفكيك كنتراست پايينآ    5-1-23

هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون بررسي و تعيين قابليت تفكيك نقـاط و اجـزا بـا اخـتالف دانسـيته پـايين در       

تصوير ايجاد شده توسط دستگاه با توجه به معيارهاي پذيرفته شده و در شرايط كنتراست پايين 
انجام مي

دوره زماني انجام آزمون •
اين آزمون به

صورت كلي در دريافت كننده تصوير صورت مي به
تجهيزات و لوازم مورد نياز •

− 

− 
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  :روش انجام آزمون •
 .دستگاه قرار داده شود روي تخت فانتوم -1

بدين منظور از دستورالعمل شركت سازنده براي فـانتوم  . متمركز گرددميدان پرتو ايكس بر روي فانتوم  -2
 .مذكور استفاده شود

 .قرار داده شود kVp 70ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس در حدود  -3

 . عمل پرتودهي انجام شود و فيلم ظاهر گردد  -4

قطر و ضـخامت  با توجه به (هاي مختلفي هستند هاي موجود بر روي فانتوم كه داراي كنتراستمحدوده -5
 .ثبت گردد 25-1-5هاي قابل مشاهده و كنتراست در جدول قطر محدوده. بررسي شود) هاآن

تـوان  دهد ميكه كارخانه سازنده دستگاه فانتوم خاصي را جهت انجام اين آزمون پيشنهاد ميدر مواردي - 6
 . از آن فانتوم جهت انجام آزمون استفاده كرد

  

  25-1-5جدول 

 

 ميزان كنتراست
 

 قطر ساختار جزئي ديده شده
 

 

  :معيار پذيرش •
مقدار كنتراسـت مشـخص    %20معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون ميزان كنتراست كمتر يا مساوي 

قطر  5mmكه اين مقدار مطلقاً بيشتر از شرط آنشده توسط شركت سازنده دستگاه راديولوژي است به

  .نباشد %1قطر، كنتراست بيشتر از  5mmو يا در  1%محدوده مشاهده شده در كنتراست  

  :معيار اصالح •
هـاي پـذيرش بـر روي    مقدار آن در زمان انجام آزمون% 50تا  %20كه ميزان كنتراست بين در صورتي

و يـا   %1قطر محدوده مشاهده شده در كنتراسـت   5mmبيشتر از  كه ايندستگاه راديولوژي باشد و يا 

باشد، دستگاه راديولوژي نياز به اصالح و رفع عيـب دارد كـه    2%تا  %1، كنتراست بين 5mmدر قطر 
  .بايد در اين مورد، اقدام الزم صورت پذيرد

  :معيار تعليق •

هاي پذيرش بر روي دستگاه  مقدار آن در زمان انجام آزمون 50%كه ميزان كنتراست بيشتر از درصورتي
 5mmو يـا در قطـر    %1قطـر محـدوده در كنتراسـت     5mmبيشـتر از   كـه  ايـن راديولوژي باشد و يا 

ــتر از  ــت بيش ــز     2%كنتراس ــد مرك ــود و باي ــد ب ــاز نخواه ــوژي مج ــتگاه راديول ــتفاده از دس ــد، اس   باش
  .كننده نسبت به رفع عيب و اصالح آن اقدام الزم را به عمل آورد برداريبهره

  )RAD 24(آزمون قدرت تفكيك كنتراست باال   5-1-24
  :هدف آزمون •

ازانجام اين آزمون بررسي وتعيين قابليت تفكيك نقاط واجزا با اختالف دانسيته باال درتصويرايجاد  هدف
 .شود شده توسط دستگاه با توجه به معيارهاي پذيرفته شده و در شرايط كنتراست باال تصوير انجام مي
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  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه در قسـمت المـپ و يـا      چنين همصورت ماهانه و  اين آزمون به

  .پذيردصورت كلي در دريافت كننده تصوير صورت مي به
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

. اسـت  45 °بـا زاويـه   ) مسي يا سـربي (فانتوم مخصوص انجام اين آزمون كه داراي شبكه خطوط فلزي  -1
 )14-1-5شكل (

 .كاست بارگذاري شده -2

  
 

 

 

  

  

  

  
  

 
 

  گيري قدرت تفكيك پذيري در كنتراست باالفانتوم اندازه )14-1-5شكل (

  
  :روش انجام آزمون •
 .دستگاه قرار داده شود روي تختفانتوم  -1

بدين منظور از دسـتورالعمل شـركت سـازنده بـراي     . ميدان پرتو پرتو ايكس بر روي فانتوم متمركز شود -2
 .فانتوم مذكور استفاده شود

 .بر روي دستگاه تنظيم گردد (70kVp)كمترين مقدار ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس  -3

 .تهيه شود) بر روي فيلم(عمل پرتودهي انجام و از فانتوم، تصوير  -4

 .فيلم ظاهر شود -5

 .ثبت شود 26-1-5هاي قابل تفكيك شمارش و در جدول حداكثر تعداد جفت خط - 6

تـوان  دهد ميم خاصي را جهت انجام اين آزمون پيشنهاد ميكه كارخانه سازنده دستگاه فانتودر مواردي -7
 . از آن فانتوم جهت انجام آزمون استفاده كرد

  

  26-1-5جدول 

  

 

                                                                               
 
 
 
 
 

 )LP/mm( قدرت تفكيك
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  :معيار پذيرش •

مقدار قـدرت تفكيـك مشـخص شـده      %20بيشتر از  (LP/mm)كه قدرت تفكيك دستگاه  صورتيدر
اين مقـدار بـا رجـوع بـه مـدارك و كتابچـه فنـي دسـتگاه مشـخص          (توسط سازنده دستگاه راديولوژي 

كمتـر   LP/mm 2دسـت آمـده از   صورت مقدار قدرت تفكيـك بـه   درهر. تفاوت نداشته باشد) گردد مي
 .باشد

  :معيار اصالح •
و يـا   LP/mm 2-1دست آمده براي دستگاه در اين آزمـون در محـدوده    كه قدرت تفكيك بهتيدرصور
هـاي پـذيرش بـر روي دسـتگاه     مقدار قدرت تفكيك شده در زمان انجـام آزمـون   %50تا   %20بين 
  .باشد، دستگاه راديولوژي نياز به اصالح و رفع عيب دارد مي

  :معيار تعليق •
و يا بيشتر از  LP/mm 1ت آمده براي دستگاه در اين آزمون كمتر از دس كه قدرت تفكيك بهدرصورتي

هاي پذيرش بر روي دستگاه است، اسـتفاده  مقدار قدرت تفكيك ثبت شده در زمان انجام آزمون 50%
برداري كننـده نسـبت بـه رفـع عيـب و اصـالح       از دستگاه راديولوژي مجاز نخواهد بود و بايد مركز بهره

  .نمايددستگاه اقدام 
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  ماموگرافي دستگاه هاي كنترل كيفيآزمون  5-2

هاي ماموگرافي بر اساس نوع آزمون و دوره زماني كيفي دستگاههاي مربوط به كنترلآزمون 1-2-5در جدول 
  .انجام آن ارائه شده است

  

  1- 2-5جدول 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي هشداردهنده خطـر پرتـو، كليـد و مكـانيزم      چراغ، هاي شناسائي و عالمت خطرپرتو ها و پالك شامل دارابودن برچسب  *  

كنترل پرتودهي، استحكام مكانيكي قطعات و اجزاء دستگاه پرتوساز  كليد Dead manپشتيبان قطع اضطراري پرتودهي، 
  ...و 

           

   

  نام آزمون

  نوع آزمون

  اي دوره

  )دوره انجام(
  بحراني  پذيرش

  )ماهانه( �  منطبق بودن ميدان نوري بر ميدان پرتو
�  �  

  )ماه 6( �  شدت نوركليماتور
�  �  

  )ساالنه( �      صحت ولتاژ 
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري ولتاژ
�  �  

  )ساالنه( �  )در صورت وجود انتخاب زمان(صحت زمان 
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري زمان
�  � 

  )ساالنه( �  تكرارپذيري خروجي  
�  �  

  )ساالنه( �  mAsخطي بودن خروجي نسبت به 
�  �  

  )ساالنه( �  HVLگيري  اندازه
�  �  

  )ساالنه( �  نشت المپ
�  �  

  )ساالنه( �  AECدانسيته استاندارد سامانه 
�  �  

  )ساالنه( �  AECهاي سامانه  سنجعملكرد زمان
�  �  

  )ساالنه( �  )Thickness Tracking( نسبت به تغييرات ضخامت فانتوم AECسامانه  عملكرد
�  �  

  )ساالنه( �  )MGD(اي متوسط  دز غده
�  �  

  )ماهانه( �  فشار كمپرسور
�  �  

  )ماهانه( �  عمود بودن ميدان پرتو بر فيلم
�  �  

  )ماهانه( �  كنتراست تصوير
�  �  

  )ماهانه( �  قدرت تفكيك تصوير
�  �  

 � � )ساالنه( �  هاي مختلف kVpكاليبراسيون خروجي با 

  )ساالنه( �   *هاي بصري آزمون
�  �  
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  )MAM 01(مشخصات المپ  1- 5-2

از قبيـل نـام   (كليه مشخصات و اطالعات مربوط به المپ مولد پرتو ايكس دستگاه مـاموگرافي تحـت آزمـون    
ايـن اطالعـات و   . ثبت شـود  2-2-5بررسي و در جدول ...) نوع يا مدل، شماره سريال محفظه تيوب وسازنده، 

ها و هاي فني همراه دستگاه ماموگرافي و نيز اطالعات مندرج بر روي بر چسبتوان از كتابچهمشخصات را مي
  .تخراج نمودهاي نصب شده توسط كمپاني سازنده بر روي بدنه المپ مولد پرتو دستگاه اسپالك

  

  2- 2-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                               

 )MAM 02(مشخصات دستگاه  2- 5-2

مشخصات مربوط به دستگاه پرتوشناسي تشخيصي مانند نام سازنده، شماره سريال قسمت مولـد ولتـاژ بـاال و    
  . ثبت شود 3-2-5شماره شناسه واحد قانوني بر اساس جدول 

  

  3- 2-5جدول 
  

  نام سازنده

  شماره سريال ژنراتور

  شماره شناسه واحد قانوني

  

  )MAM 03(ميدان پرتو آزمون منطبق بودن ميدان نوري بر  3- 5-2
  :هدف آزمون •

  :هدف از انجام اين آزمون، بررسي و صحت موارد زير است
  تعيين ميزان صحت انطباق ميدان پرتو ايكس و پرتو نوري كليماتور دستگاه ماموگرافي با يكديگر؛ -1
 بيمار؛ از شده درتصويرراديوگرافي تهيه 1سينه بيمار ازعدم وجودلبه قسمت فشاردهنده به بررسي واطمينان -2

  .پوشاني پرتو ايكس با قسمت گيرنده تصويرتعيين ميزان هم -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 compression device 

  نام سازنده

  نوع يا مدل

  insertشماره سريال 

  housingشماره سريال 

  kVpماكزيمم 

  mAماكزيمم 

  )mm(فيلتراسيون كلي 
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  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از  هرگونه تعمير يا تعويض قطعه بر روي كليماتور دسـتگاه   چنين همصورت ماهانه و  اين آزمون به

  .پذيردو يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .كاست با ابعاد مناسب و يكساندو عدد  -1

 ).ها از يك سري توليد انتخاب شوندفيلم(فيلم ماموگرافي به تعداد مورد نياز  -2

 ).مثالً سكه كوچك(چهار عدد قطعه فلزي كوچك  -3

 .كش حاجب در مقابل پرتو ايكسخط -4

 .الگوي مربوط به تست كليماتور -5

  .cm 1به ضخامت  (Acrylic)فانتوم آكريليك  - 6
  :مونروش انجام آز •
 .تنظيم گردد cm 60الي  cm 50در حدود . فاصله المپ مولد پرتو ايكس تا ميز دستگاه -1

چراغ كليماتور دستگاه روشن و صفحه مربوط به قسمت فشاردهنده سينه بيمار كامالً برداشته شـود تـا    -2
 .هستندهاي پرتو نوري خارج شده از كليماتور كامالً روشن و مشخص اطمينان حاصل گردد كه لبه

نحوي بارگذاري شود كه طرف حساس فيلم در جهت مخـالف صـفحه حسـاس     يك كاست ماموگرافي به -3
عبـارت ديگـر،   به. (اين كاست بايد بزرگتر از دهانه كليماتور تحت آزمون انتخاب شود. كاست قرار بگيرد
� 18cmبــراي كليمــاتور  24cm  24از كاســتcm � 30cm كاســت بــر روي .) اســتفاده شــود

انـدازه  . نحو معمول و صحيح بارگذاري شـود  گهدارنده سينه بيمار قرار گيرد و كاست ديگري بهقسمت ن
ابعاد اين كاست نيز بايد متناسب با ابعاد كليمـاتور دسـتگاه مـاموگرافي باشـد و در قسـمت نگهدارنـده       

 .قرار گيرد 1كاست دستگاه

بر روي فيلم موجود در قسمت ) نمودتوان از چهار عدد سكه كوچك استفاده مي(چهار عدد قطعه فلزي  -4
كـه  طـوري  هاي محدوده پرتو نوري را نشان دهند؛ بهنحوي قرار گيرد كه گوشهنگهدارنده سينه بيمار به

ها مماس با لبه محدوده نوري باشد و در عين حال مانع از رسيدن پرتو به آشكارساز  هاي خارجي آنلبه
 .نشوند AECمربوط به سامانه 

شفاف در مقابل پرتو ايكس به طرف پايينِ قسمت فشاردهنده سـينه بيمـار الصـاق    غير كش صاف وخط -5
. كش مذكور با لبه جلويي قسمت فشار دهنده دستگاه مطابق و تنظيم شده باشـد نحوي كه خطشود به

كش مذكور طوري روي قسمت فشاردهنده دستگاه قرار گيرد كه مانع از رسـيدن پرتـو ايكـس بـه     خط
 .دستگاه ماموگرافي نشود AECمانه آشكارساز سا

ها، قسمت فشـاردهنده تـا فاصـله     جايي آن روي فيلم و بدون جابه) ها سكه(با توجه به چهار قطعه فلزي  - 6
6cm باالي قسمت نگهدارنده سينه بيمار پايين آورده شود. 

كـه فـانتوم   طـوري  در مقابل دهانه كليماتور قرار گيرد بـه ) 2از جنس آكريليك( 1cmفانتوم به ضخامت  -7
و بـا اسـتفاده از    kVp 25يك عمل پرتـو دهـي در ولتـاژ    . مذكور كامالً در مسير پرتو ايكس قرار گيرد

 .، انجام شودAECسامانه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 cassette holder 

2
 acrylic 
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 .ها ظاهر شوندفيلم -8

كـه  درصـورتي (و انواع آنـد المـپ مولـد پرتـو ايكـس       Focal spotآزمون براي كليماتورهاي مختلف،  -9
 .تكرار شود) است و در دسترس هستند اه دستگاه ماموگرافي داراي آن

پوشاني پرتو ايكس روي قسمت نگهدارنده گيرنـده تصـوير دسـتگاه، يـك كاسـت      براي تعيين ميزان هم -10
اگر . (پوشاني پرتو قابل تشخيص باشداي قرار گيرد تا هرگونه همبزرگ در قسمت زير نگهدارنده به گونه

سـپس فاصـله   .) صورت جداگانه مـورد آزمـون قـرار گيـرد     بهكاست بزرگ در اختيار نيست، هر لبه بايد 
 . گيري شود كاست زير نگهدارنده بايد اندازه

را بـر روي فـيلم ايجـاد نمايـد و      1.0 – 0.6 اي انجام شود كه چگالي نوري بينگونه عمل پرتودهي به  -11
 .سپس فيلم ظاهر شود

ه واقعي محدوده پرتو ايكس را مبهم جلـوه دهـد و در   تواند اندازچگالي نوري خيلي باال بر روي فيلم مي    :نكته
  .ارزيابي اين آزمون خطا وارد نمايد

. قرار داده شده بود مورد بررسي قرار گيـرد ) كاست(فيلمي كه در باالي قسمت نگهدارنده گيرنده تصوير  -12
نـور   هاي چهار طرف فـيلم نسـبت بـه تنظـيم اوليـه كـه بـا       ميزان انحراف پرتو ايكس در هر يك از لبه

 . ثبت گردد 4-2-5گيري شود و در جدول كش اندازهكليماتور صورت گرفته بود با خط

هـاي فلـزي   وضـعيت قطعـه  . مقايسه شـود ) كاست(اين فيلم با فيلم موجود در داخل قسمت نگهدارنده  -13
 . قرار داده شده بر روي فيلم بااليي، در فيلم ظاهر شده درون بررسي گردد) سكه ها(

مت فشاردهنده به سينه بيمار بـر روي لبـه فـيلم ظـاهر شـده درون كاسـت، بررسـي و        وضعيت لبه قس -14
كش غير شفاف بـه  با توجه به خط. (شوداطمينان حاصل شود كه در قسمت نگهدارنده كاست ديده نمي

 )پرتو ايكس

نبايـد  . گيري شـود اندازه) كاست(پوشاني پرتو ايكس بر روي قسمت نگهدارنده گيرنده تصوير ميزان هم  -15
 .پوشاني مگر در قسمت لبه نزديك به قفسه سينه بيمار مشاهده شودهيچ گونه هم

                                                                 

  4- 2-5جدول 

  

 سمت
 (cm)ميزان انحراف ميدان نوري از ميدان پرتو 

 FSD = 50-60 cmدر 

 باال

 

 

 راست

 

 

 چپ

 

 

 پايين

 

 

 مجموع
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  :معيار پذيرش •
گيـري شـده در مرحلـه     اي است كه خطاي اندازهگونه معيار پذيرش دستگاه ماموگرافي در اين آزمون به

فاصله بين لبه تنظيم شده براي پرتو نوري به كمك كليماتور نسبت به لبه پرتو ايكـس بـر روي   (آزمون 
  .از هر يك از چهار طرف باشد 5mmبايد كمتر يا مساوي ) فيلم ظاهر شده

  :معيار اصالح •
 5ار طرف فيلم بيش از   كه خطاي انحراف بين پرتو نوري و پرتو پرتو ايكس در هر يك از چهدرصورتي

mm باشد، دستگاه ماموگرافي نياز به رفع عيب و اصالح دارد. 

  )MAM 04( آزمون شدت نور كليماتور 4- 5-2
  :هدف آزمون •

گيري ميزان شدت نور توليد شده توسط كليماتور دستگاه مـاموگرافي در  هدف از انجام اين آزمون اندازه
  .محيط اتاق ماموگرافي است

  :آزمون دوره زماني انجام •
هـاي  پس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه در قسـمت       چنين همماهه و  صورت شش اين آزمون به

  .پذيردكليماتور و يا  المپ پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  .گيري شدت نورجهت اندازه گر تحليلدستگاه 
                       

  

  .گيري شدت نور كليماتورنحوه اندازه)  1-2-5شكل (
  

  :روش انجام آزمون •
ها بايد مورد استفاده قرار گيـرد   كه دستگاه ماموگرافي داراي چند كليماتور است، بزرگترين آندرصورتي -1

 .كه دهانه كليماتور قابل تنظيم است شاترهاي آن كامالً باز نگه داشته شوندو يا درصورتي

 .برداشته شود) كمپرسور(صفحه مربوط به فشاردهنده سينه بيمار  -2

در حداكثر فاصله نسبت به المپ مولـد پرتـو ايكـس،     اطمينان حاصل شود كه قسمت نگهدارنده كاست -3
FFD قرار داشته باشد. 
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 .بر روي نگهدارنده كاست قرار گيرد گر تحليلقسمت آشكارساز دستگاه  -4

شـدت نـور در ايـن وضـعيت     نور محيط اطراف دستگاه ماموگرافي به حداقل مقدار ممكن كاهش يابد و  -5
 .ثبت شود 5-2-5گيري شود و مقدار آن در جدول اندازه

 .كليماتور دستگاه روشن شود - 6

طـور جداگانـه بـا     محدوده نوري ايجاد شده بر روي ميز دستگاه به چهار قسمت فرضي تقسيم شده و به -7
هـا  شـدت نـور در آن قسـمت    1-2-5مطـابق شـكل    گـر  تحليـل قرار دادن قسمت آشكارسـاز دسـتگاه   

 .گيري شوند اندازه

گيري شده براي هر گيري شده بود، مقادير نور اندازهبا در نظر گرفتن ميزان نور محيط كه در ابتدا اندازه -8
 . ثبت گردد 5-2-5يك از چهار قسمت فرضي محدوده نوري كليماتور مشخص و در جدول 

 .شده محاسبه و ثبت گردد گيريميانگين مقادير اندازه -9

 

  5- 2-5جدول 

 

 FSD = 50-60 cmدر  (lux)شدت نوركليماتور  ناحيه

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

  ميانگين

 
  :معيار پذيرش •

گيـري شـده   اي است كه ميانگين شدت نور اندازهگونه معيار پذيرش دستگاه ماموگرافي در اين آزمون به
  .باشد Lux 100بايد بيشتر يا مساوي  

  :معيار اصالح •
بايد جهت رفع عيب و اصالح باشد  Lux 100گيري شده كمتر از كه ميانگين شدت نور اندازه درصورتي

  .دستگاه ماموگرافي اقدام شود
  )MAM 05( آزمون صحت ولتاژ 5- 5-2

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان صحت ولتاژ المپ مولد پرتـو ايكـس دسـتگاه مـاموگرافي اسـت،      

نحوي كه ولتاژ توليد شده توسط ژنراتور دستگاه با ولتاژ تنظيم شده بر روي ميـز فرمـان دسـتگاه بـا      به
  .يكديگر مطابقت داشته باشد

  :انجام آزموندوره زماني  •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي         چنـين  همدوره زماني انجام اين آزمون، ساالنه و 

 .پذيردهاي المپ مولد پرتو ايكس و يا مولد ولتاژ باال صورت مي قسمت
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  .غير تهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 
  :روش انجام آزمون •
انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولـد پرتـو ايكـس زمـان گـرم شـدن را مطـابق بـا         قبل از  -1

 .دستورالعمل شركت سازنده دستگاه ماموگرافي سپري نموده است

در فاصله مناسب از المپ مولد پرتو ايكس و بر روي ميز دسـتگاه   گر تحليلآشكارساز مربوط به دستگاه  -2
 .قرار گيرد و براي انجام اين آزمون تنظيم شود 2-2-5بق شكل مطا) قسمت نگهدارنده سينه بيمار(

كـه كـامالً   طوري متمركز شود، به گر تحليلبا استفاده از كليماتور دستگاه، پرتو ايكس بر روي آشكارساز  -3
 .را پوشش دهدسطح آن

و در  گر تحليلهاي غيرعادي المپ مولد پرتو ايكس، با استفاده از دستگاه براي آگاهي از برخي مشخصه -4
 .دست آيد گيرد، منحني مشخصه المپ بهيك شرايط ولتاژ المپ كه معموالًٌ مورد استفاده قرار مي

ترين ولتاژ المپ مولد پرتو ايكـس كـه معمـوالً     و با در نظر گرفتن پايين) غيراتوماتيك(صورت دستي  به -5
ي مورد استفاده در كار كلينيكـي بـر   ساير ولتاژها. گيرد عمل پرتودهي انجام شودمورد استفاده قرار مي

براي هر ولتاژ سه بار پرتودهي نموده و نتايج در جدول . روي دستگاه تنظيم و عمل پرتودهي تكرار شود
كـه دسـتگاه   درصورتي. شودتنظيم مي s 0.1زمان پرتودهي معموال بيشتر يا مساوي . ثبت شود 5-2-6

 .متناسب با هر ولتاژ بر روي دستگاه تنظيم شود mAsبه تنهايي باشد، فاكتور  (ms)فاقد تنظيم زمان 

گيري شده براي ولتاژ المپ در هر يك از سه مرحله پرتودهي تكراري، ميـانگين  با توجه به مقادير اندازه - 6
 .ثبت گردد 6-2-5ها براي هر ولتاژ محاسبه شده و در جدول آن

ي بر روي ميز فرمان دستگاه در هر مرحله بـا ميـانگين ولتاژهـاي    تنظيم kVpمقدار اختالف بين ولتاژ  -7
عنوان مقـدار خطـا در جـدول     براي همان مرحله محاسبه و به گر تحليلدستگاه  گيري شده توسطاندازه

 .مربوطه ثبت شود

 

  6- 2-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شرايط اسمي پرتودهي
 ومس قرائت دوم قرائت اول قرائت

ميانگين 

 ها قرائت
  درصد خطا خطا

mAs اسمي kVp اسمي 
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  ي ولتاژ و زمان دستگاه ماموگرافيگيري خروجنحوه قرارگيري آشكارساز، اندازه) 2-2-5شكل (
  

  :معيار پذيرش •
دسـت آمـده در هـر     اي است كه مقدار خطاي بـه گونه بهمعيار پذيرش دستگاه ماموگرافي در اين آزمون 

مقدار تنظيمي آن بر روي ميز فرمان دستگاه  10%بايد كمتر يا حداكثر مساوي  kVpمرحله براي ولتاژ 
  .در همان مرحله از پرتودهي باشد

  :معيار اصالح •
بـر روي   مقـدار تنظيمـي آن   %20تـا   %10بـين   kVp دست آمده براي ولتاژ  كه خطاي بهدرصورتي

  .دستگاه در هر مرحله از پرتودهي باشد، بايد جهت رفع عيب و اصالح دستگاه  اقدام الزم صورت پذيرد
  :معيار تعليق •

مقدار تنظيمي آن بر روي دستگاه در  %20بيش از  kVpدست آمده براي ولتاژ  كه خطاي بهصورتيدر
كننده از  برداريهر مرحله از پرتودهي باشد، استفاده از دستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود و مركز بهره

  .آورد عمل بهدستگاه بايد جهت رفع عيب و اصالح، اقدام الزم را 

  )MAM 06(آزمون تكرارپذيري ولتاژ  6- 5-2

  هدف آزمون •
تعيين ميزان تكرارپـذيري ولتـاژ المـپ پرتـو ايكـس دسـتگاه مـاموگرافي اسـت،         هدف از انجام آزمون، 

االمكان و در حدود خطاي مجاز تعريف  يكسان، حتي kVp هاي مختلف و شرايطاي كه در حالت گونه به
  .دستگاه يكسان و مشابه با يكديگر باشد kVpشده، 

  :دوره زماني آزمون •
هـاي  از هرگونه تعمير و يا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت     پس چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردالمپ مولد پرتو ايكس و يا مولد ولتاژ باال صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 
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  :روش انجام آزمون •
را مطـابق بـا    شـدن  قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولـد پرتـو ايكـس زمـان گـرم      -1

 .دستورالعمل شركت سازنده دستگاه ماموگرافي سپري نموده است

در فاصله مناسب از المـپ مولـد پرتـو ايكـس و بـر روي قسـمت        گر تحليلآشكارساز مربوط به دستگاه  -2
 .نگهدارنده بيمار قرار گيرد و براي انجام اين آزمون تنظيم شود

متمركـز   2-2-5مطـابق شـكل    گـر  تحليـل يكس بروي آشكارسـاز  با استفاده از كليماتور دستگاه، پرتو ا -3
 .طوري كه كامالً سطح آن را پوشش دهد گردد، به

ترين ولتاژ المپ مولد پرتو ايكـس كـه معمـوالً     و با در نظر گرفتن پايين) غيراتوماتيك(صورت دستي  به -4
سـه بـار عمـل پرتـودهي      براي هر ولتاژ تنظيمـي . گيرد عمل پرتودهي انجام شودمورد استفاده قرار مي

 .ثبت شود 7-2-5دست آمده در جدول  تكرار و مقادير به

تكـرار   4ساير ولتاژهاي مورد استفاده در كلينيك بر روي دستگاه تنظيم و عمل پرتـودهي مطـابق بنـد     -5
 .)در نظر گرفته شوند s 0.1ها در حدود زمان پرتودهي. (شود

گيـري ولتـاژ   اي انجام و پس از هر بار انـدازه حدوداً ده دقيقه الذكر در يك بازههاي فوقگيريكليه اندازه - 6
kVp      در روي ميز فرمان دستگاه ماموگرافي به حالت اوليه برگردانده شود و مجـدداً بـراي مرحلـه بعـد

 .تنظيم گردد

 kVpگانه و در يـك  براي هر مرحله پرتودهي سه گر تحليلميانگين ولتاژهاي ثبت شده توسط دستگاه  -7
 .اسبه و در جدول مربوطه ثبت شودمعين مح

SDانحراف معيار و ضريب تغييرات براي ولتاژ در هـر مرحلـه بـا اسـتفاده از روابـط        -8 �  �∑�X��X �
"�� 

CV و �  SDX  در ايـن روابـط  . ثبـت گـردد   7-2-5محاسبه و در جدول n    بـار  3(تعـداد پرتـودهي( ،X  
 .ام است i، ولتاژ  XMبار پرتودهي و  در سه ميانگين ولتاژها

 
  7-2- 5جدول  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 :معيار پذيرش •

دست آمده براي ولتاژ در هـر   به CVاي است كه گونه ماموگرافي در اين آزمون بهمعيار پذيرش دستگاه 
  .باشد %5گيري بايد كمتر يا مساوي مرحله از اندازه

kVp سوم قرائت دوم قرائت اول قرائت نظيميت 
ميانگين 

 ها قرائت
 معيار انحراف

رات يضريب تغي

)CV( 
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  :معيار اصالح •
دستگاه مـاموگرافي نيـاز بـه     باشد، %20تا  %5بين  kVpدست آمده براي ولتاژ  به CVكه  صورتيدر

  . اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه مـاموگرافي      %20بيش از  kVpدست آمده براي ولتاژ  به CVكه درصورتي
برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه اقـدام الزم را  مجاز نخواهد بود و مركز بهره

  .عمل آورد به
  )MAM 07) (در صورت وجود انتخاب زمان(آزمون صحت زمان  7- 5-2

  :هدف آزمون •
  . سنج مربوط به پرتودهي دستگاه ماموگرافي استزمان هدف از انجام اين آزمون تعيين صحت عملكرد

صورت جداگانـه باشـد، ايـن آزمـون      به mAكه دستگاه ماموگرافي فاقد كنترل و تنظيم زمان درصورتي    :نكته
  .حذف گردد

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بـر روي قسـمت كنتـرل     چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردزمان پرتودهي دستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

  :روش انجام آزمون •
 قبل از انجام اين آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكـس دسـتگاه زمـان گـرم شـدن را      -1

 .مطابق با دستورالعمل سازنده دستگاه ماموگرافي سپري نموده است

بر روي ميز دستگاه قرار داده شـود و بـراي ايـن آزمـون مطـابق بـا        گر تحليلقسمت آشكارساز دستگاه  -2
سـاز  پرتو ايكس با استفاده از كليماتور بـر روي سـطح آشـكار   . دستورالعمل شركت سازنده تنظيم گردد

 .مركز شودمت 2-2-5مطابق شكل 

با استفاده از مقادير ولتاژ و جريان المپ مولد پرتو ايكس كه معمـوالً در كلينيـك مـورد اسـتفاده قـرار       -3
حـداقل هفـت مرحلـه    . صـورت متـوالي انجـام شـود     هاي متفاوت و بهگيرند عمل پرتودهي در زمان مي

شـود بـا كمتـرين زمـان     يتوصـيه مـ  . پرتودهي با توجه به محدوده ولتاژ كار دستگاه در نظر گرفته شود
  s 0.5تـا حـداكثر    s 0.1هاي زمـاني   و با تكرار عمل پرتودهي با فاصله) s 0.1ولي نه كمتر از (ممكن 

  . ها انجام شودگيرياندازه) s 0.5و خود (

هـا و يـا   هـاي ممكـن بـه آن   الذكر قابل دسترس نيستند از نزديكترين زمـان هاي فوقكه زماندرصورتي   :نكته
  .گيرند، استفاده شودطور معمول در كلينيك مورد استفاده قرار مي هايي كه بهزمان

 گرفتـه  كـار  بـه روي دستگاه ماموگرافي وباهمان شرايط ولتاژ و جريـان   تنظيمي بر (ms)زمان  براي هر -4
ثبـت   8-2-5درجـدول   گر تحليلمقادير قرائت شده توسط دستگاه  عمل پرتودهي تكرار و بار  شده، سه

 .گردد

 . براي هر مرحله پرتودهي محاسبه شود گر تحليلميانگين مقادير زمان قرائت شده توسط دستگاه  -5

با ميانگين سه زمان قرائـت شـده    (ms)هاي تنظيم شده بر روي دستگاه ميزان اختالف هر يك از زمان - 6
 .براي هر مرحله پرتودهي محاسبه شود گر تحليلتوسط دستگاه 
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براي زمان به درصد، نسبت به زمان تنظيمي بر روي دستگاه در هر مرحلـه  ميزان خطاي محاسبه شده  -7
 .ثبت گردد 8-2-5در جدول  از پرتودهي محاسبه و

 

 8- 2-5جدول 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                    

  

  
  

  :معيار پذيرش •
مقدار تنظيمـي آن   %10 كمتر يا مساوي (ms)دست آمده براي زمان پرتودهي  بهكه خطاي صورتيدر

  .باشد عملكرد دستگاه ماموگرافي در اين آزمون مورد پذيرش خواهد بود
  :معيار اصالح •

مقـدار تنظيمـي آن    %20تـا   %10بين  (ms)دست آمده براي زمان پرتودهي  كه خطاي بهدرصورتي
  .باشد دستگاه ماموگرافي نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
مقـدار تنظيمـي آن باشـد،     %20بيش از  (ms)دست آمده براي زمان پرتودهي  كه خطاي بهدرصورتي

برداري كننده از آن بايـد نسـبت بـه رفـع و     استفاده از دستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود و مركز بهره
 .عمل آورداصالح دستگاه اقدام الزم را به

  ) 08MAM( آزمون تكرارپذيري زمان   8- 5-2

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون اطمينان از تكرارپذيري عملكرد قسـمت مربـوط بـه كنتـرل زمـان پرتـودهي       

االمكـان   هاي مختلف و شرايط تنظيمـي متفـاوت، حتـي   نحوي كه در حالتدستگاه ماموگرافي است، به
  .پاسخ دستگاه يكسان و مشابه با يكديگر باشد

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي قسمت مربوط به  چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردكنترل زمان پرتودهي و سنجش زمان پرتودهي و نيز توليدكننده ولتاژ باال صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  . غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

 شرايط تنظيمي پرتودهي
 قرائت

 اول

  قرائت

 دوم

قرائت

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

kVp 
 تنظيمي

mA   
 تنظيمي

تنظيمي زمان

(mS) 

ميزان 

 خطا

درصد 

 خطا
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ن تكرارپذيري دستگاه ماموگرافي در خروجي پرتو، صحت و تكرارپـذيري ولتـاژ و   قبل از انجام اين آزمو   :نكته

 . صحت زمان پرتودهي بايد مورد ارزيابي و تأييد قرار گرفته باشند

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه، زمان گرم شدن را سـپري   -1

 .زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است اين مدت. نموده است

در فاصله و جهت مناسب از المپ مولد پرتـو ايكـس    2-2-5مطابق  گر تحليلقسمت آشكارساز دستگاه  -2
براي ايـن كـار مطـابق دسـتورالعمل     . طور افقي قرار داده شود بر روي قسمت نگهدارنده سينه بيمار و به

 . اقدام شود گر تحليلسازنده دستگاه 

كه در قسمت آزمون مربوط به صحت زمان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد،      (ms)مقادير زمان پرتودهي  -3
هـا بـر روي    مجدداً مورد استفاده قرار داده شود و شرايط ولتاژ و جريـان متناسـب بـا آن   ) هفت مرحله(

 .سه بار عمل پرتودهي تكرار شود (ms) براي هر زمان پرتودهي. دستگاه تنظيم گردد

 .صورت متوالي و پشت سر هم انجام پذيرد اي و بهدقيقه 10ها در يك محدوده زماني گيريه اندازهكلي -4

قبل از هر بار عمل پرتودهي، مقادير تنظيمي بر روي دستگاه به حالت اوليـه برگردانـده شـود و مجـدداً      -5
هرگونه خطاي موجـود  شود تا اين كار براي اين انجام مي. براي پرتودهي بعدي دستگاه بايد تنظيم شود

 .گرهاي موجود بر روي ميز فرمان دستگاه ماموگرافي نيز مشخص شود در كليدها و يا انتخاب

 گـر  تحليـل گانه مربوط به هـر مرحلـه پرتـودهي كـه توسـط      هاي سه، قرائت)(msمقدار زمان تنظيمي  - 6
 .ثبت گردد 9-2-5اند و ميانگين زمان قرائت شده هر مرحله پرتودهي در جدول  يري شدهگ اندازه

مربـوط بـه هـر مرحلـه از پرتـودهي از رابطـه        (ms)انحراف معيار و ضريب تغييـرات زمـان پرتـودهي     -7

SD �  �∑�NO�N P
Q�R  وCV �  SDX   ثبت گردد 9-2-5محاسبه و در جدول. 

    :در اين روابط

ز S         ام iمان��

  n           ميانگين زمان:  ��  

T :  هاي تنظيمي در هر مرحله استتعداد انجام عمل پرتودهي با زمان.  

  

  9- 2-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  زمان تنظيمي

(ms) 
 سوم قرائت دوم قرائت اول قرائت

ميانگين 

 ها قرائت
 معيار انحراف

رات يضريب تغي

)CV( 
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  :معيار پذيرش •
كمتـر   (ms)براي زمان پرتودهي  CVآزمون، ضريب تغييرات معيار پذيرش دستگاه ماموگرافي در اين 

  .است %5يا مساوي 
  :معيار اصالح •

باشد، دستگاه  %20تا  %5دست آمده براي زمان پرتودهي بين  به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي
  .ماموگرافي نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشد، استفاده از  %20دست آمده براي زمان پرتودهي بيشتر از  به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي

برداري كننده بايد نسبت به رفع مشكل و عيب دستگاه هدستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود و مركز بهر
  .اقدام نمايد

 )MAM 09( آزمون تكرارپذيري خروجي 9- 5-2

  :هدف آزمون •
، تعيين ميزان خروجي و تكرارپذيري آن در يك محـدوده از عوامـل و فاكتورهـاي    هدف از انجام آزمون

نحوي كه با تغيير عوامل ياد شده، تغييـرات ميـزان خروجـي در    است، به (kVp , mAs)انتخاب شده 
  .محدوده قابل قبول باشد و يا ثابت باقي بماند

  :دوره زماني انجام آزمون  •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعات بر روي قسـمت توليـد    چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 
 :روش انجام آزمون •

تورالعمل الزم كه توسط شركت سازنده دستگاه قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه هرگونه دس -1
 .ماموگرافي براي گرم شدن المپ مولد پرتو ايكس ارائه گرديده، اجرا شده است

در فاصله و جهت مناسب از المـپ مولـد پرتـو ايكـس      2-2-5مطابق شكل  گر تحليلآشكارساز دستگاه  -2
شـركت سـازنده بـراي ايـن آزمـون      برروي قسمت نگهدارنده سينه بيمار قرار گيرد و طبق دستورالعمل 

 .كار شود تنظيم و آماده به

در مسـير پرتـو ايكـس و در بـاالي     ) كمپرسور(دهنده سينه بيمار اطمينان حاصل شود كه قسمت فشار -3
 .قرار دارد گر تحليلآشكارساز دستگاه 

بـراي انجـام ايـن آزمـون، ميـزان خروجـي پرتـو ايكـس بـراي           گر تحليلهاي دستگاه با توجه به تنظيم -4
گيـري  گيرنـد انـدازه  كه معموالً در كلينيك ماموگرافي مورد استفاده قرار مـي  kVpو  mAsتنظيمات 

حداقل هفت مرحله . ، سه بار عمل پرتودهي تكرار شودkVpو  mAsدر هر شرايط تنظيمي براي . شود
 .انجام پذيرد mAsو  kVpعمل پرتودهي براي مقاير مختلف 

طـور متـوالي و بـا شـرايط تنظيمـي از       اي، عمليات پرتودهي بهدر يك محدوده زماني حداكثر ده دقيقه -5
بايـد تغييـر    ms و  kVp،mAبه  قبل از هر بار پرتودهي، تنظيمات مربوط. پيش گفته شده انجام شود

 .ي بعدي تنظيم گردندداده شده و به حالت اوليه برگردانده شود و مجدداً براي پرتوده
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 . گيري تكرار شود، عمل اندازه)در صورت وجود(المپ مولد پرتو ايكس  1براي هرنقطه كانوني - 6

 .ثبت گردد 10-2-5نتايج در جدول  -7

و ضريب (SD) گيري شده در هر مرحله پرتودهي محاسبه و انحراف معيار اندازه) D(ميانگين خروجي  -8

SDبراي خروجي با اسـتفاده از روابـط    (CV)تغييرات  �  �∑UO�U P
Q�R  وCV �  SDX     محاسـبه و در

 .ثبت گردد 10-2-5جدول 

 ميانگين خروجي در هر مرحله و براي سه تكرار پرتودهي،:  ) 

n: تعداد انجام عمل پرتودهي در هر مرحله، و 

Di:  خروجيi ام است.  
 

  10- 2-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  :معيار پذيرش •
براي خروجي، كمتر يا مسـاوي   (CV)معيار پذيرش دستگاه ماموگرافي در اين آزمون، ضريب تغييرات 

  .است 5%
  :معيار اصالح •

باشـد، دسـتگاه مـاموگرافي     %20تـا   %5دست آمده براي بين  به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي
  .عيب دارد نياز به اصالح و رفع

  :معيار تعليق •
باشد، استفاده ازدستگاه  %20دست آمده براي خروجي بيشتراز  به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي

  .رفع عيب ومشكل دستگاه اقدام نمايد يد نسبت بهكننده با بردارينخواهدبود و مركزبهره ماموگرافي مجاز
  ) mAs  )10MAMنسبت به آزمون خطي بودن خروجي  10- 5-2

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميـزان تـابش پرتـو ايكـس دسـتگاه مـاموگرافي در سرتاسـر محـدوده         

ارزيابي ميزان خطي بودن خروجي در محـدوده   چنين همفاكتورهاي انتخاب شده مربوط به پرتودهي و 
االمكـان در محـدوده   ، خروجـي حتـي  mAsكه در صورت تغيير طوري است، به mAsمذكور نسبت به 

  .قابل قبول و پذيرش تغيير كند و يا ثابت بماند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 focal spot 

kVp mAs 
D1 

(µGy) 

D2 

(µGy) 

D3 

(µGy) 

ميانگين 

  ها قرائت

  انحراف

 معيار

رات يتغي ضريب

)CV( 
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  :دوره زماني انجام آزمون •
قطعه بر روي قسمت مربوط به پس از هرگونه تعمير و يا تعويض  چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولـد پرتـو ايكـس زمـان گـرم شـدن را مطـابق بـا          -1

 .تورالعمل شركت سازنده دستگاه، سپري نموده استدس

 .هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه قرارداده شده است، برداشته شود -2

در فاصله و جهت مناسب از المـپ مولـد پرتـو ايكـس      2-2-5مطابق شكل  گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3
و مطابق دستورالعمل شركت سازنده بـراي ايـن آزمـون    برروي قسمت نگهدارنده سينه بيمار قرار گيرد 

 .تنظيم و آماده به كار شود

كننده سينه بيمار در مسير پرتـو ايكـس و در بـاالي آشكارسـاز      اطمينان حاصل شود كه قسمت فشرده -4
 .قرار دارد گر تحليلدستگاه 

 .متمركز شود گر تحليلبر روي سطح آشكارساز ) كمك كليماتور دستگاهبه(پرتو ايكس  -5

و  kVp 25عنـوان مثـال    بـه . يك ولتاژ متوسط در محدوده ولتاژ كار دستگاه ماموگرافي انتخـاب شـود   - 6
 .مورد نياز بر روي ميز فرمان دستگاه تنظيم گردد mAsمتناسب با آن 

 .عمل پرتودهي انجام شود -7

عمـل پرتـودهي تكـرار     دستگاه ماموگرافي، محدوده كار ديگري در mAsبدون تغيير ولتاژ و با انتخاب  -8
 .شود

 گـر  تحليـل ثبت و ميزان خروجي كـه توسـط دسـتگاه     11-2-5جدول  در mAsو  kVpمقادير ولتاژ  -9
 .ثبت شود) در هر دو مرحله(گيري شده است  اندازه

10- mAs     9تـا   6ديگري از محدوده قابل انتخاب براي دستگاه ماموگرافي مورد آزمـون انتخـاب و مراحـل 
 .براي آن تكرار گردد

توجـه شـود كـه    . تكـرار گـردد   گيري خروجـي براي اندازه 9تا  6، مراحل mAsفاكتور  مجدداً با تغيير -11
اي صـورت پـذيرد كـه تمـامي     گونـه  هاي مربوط به پرتودهي در هر  سه مرحلـه فـوق بـه   mAsانتخاب 

 .را در برگيرد) قابل انتخاب بر روي دستگاه ماموگرافي(محدوده فاكتور مذكور 

ثبـت شـده    11-2-5كـه در هـر مرحلـه در جـدول      (D)دست آمده براي خروجي  با توجه به مقادير به -12

Xاست، كميت  ) <G>
<A@  .محاسبه و در جدول مربوطه ثبت شود / 

هـر دو  . صـورت خطـي تغييـر كنـد     به (mAs)خروجي بايد نسبت به تغييرات زمان پرتودهي و جريان  -13
 :است و بايد در رابطه زير صدق نمايد mGyگيري صورت گرفته براي خروجي در واحد اندازه

|X� 2 X�| 4 0.1�X� 5 X� 
 :شودصورت زير نوشته مي شود و بهكه به اين رابطه اغلب ضريب خطي بودن كميت مورد نظر گفته مي

ضريب خطي بودن � L � |X� 2 X�|
�X� 5 X� 

X1  وX2 نسبت بـه    مرحله آزمون خروجيگيري شده در هر يك از  سه مقادير اندازهmAs  هسـتند. 
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                                                                          . براي هر مرحله از پرتودهي محاسـبه شـود   خطي بودن ، ضريب13با استفاده از رابطه ارائه شده در بند  -14

 
  11- 2-5جدول 

 

 kVp mAs نوع فوكوس
 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن

     )L(بزرگ
 

      )F(كوچك

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  :پذيرشمعيار  •
براي خروجـي   0.1معيار پذيرش دستگاه ماموگرافي در اين آزمون، ضريب خطي بودن كمتر يا مساوي 

  .است mAsنسبت به 
  :معيار اصالح •

0.1(قرار داشـته باشـد    0.2و  0.1دست آمده بين مقادير  به كه ضريب خطي بودنصورتيدر 8 V 4
  .دستگاه ماموگرافي نياز به اصالح و رفع عيب دارد) 0.2

  :معيار تعليق •
اسـتفاده از دسـتگاه    )L > 0.2 (باشـد   0.2دسـت آمـده بيشـتر از     كه ضريب خطي بودن بهصورتيدر

برداري كننده بايد نسبت به رفع مشكل و عيب دستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود و مركز درماني بهره
 .اقدام نمايد

  )HVL) ) (11 MAMگيري كيفيت پرتو آزمون اندازه 11- 5-2
  :آزمونهدف  •

هدف از انجام آزمون، تعيين كيفيت پرتو ايكس خروجي از دسـتگاه مـاموگرافي و حصـول اطمينـان از     
كار رفته در قسمت مولد پرتو ايكس دستگاه مـاموگرافي مناسـب اسـت و پرتوهـاي كـم       كه فيلتر بهاين

ا به كمترين ميزان نمايد و مقدار دز دريافتي از طريق پوست بيمار رانرژي طيف پرتو ايكس را جذب مي
  . دهدكاهش مي) بر اساس سطوح راهنماي تشخيصي ملي(مناسب 

 :دوره زماني آزمون •

پس از هرگونه تعمير بر روي قسمت توليد كننده ولتاژ بـاال و يـا    چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  . پذيردالمپ مولد پرتو ايكس صورت مي

 kVp mAs نوع فوكوس
 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن

     )L(بزرگ
 

     )F(كوچك

 kVp mAs نوع فوكوس
 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن

     )L(بزرگ
 

     )F(كوچك
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .33mm ×33mm و  1.0mm - 0.1ضخامت  و% 99خلوص  ، با1100فيلترهاي آلومينيومي ازنوع  -2

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گـرم شـدن را سـپري نمـوده      -1

 .دستگاه ماموگرافي قيد شده استاين مدت زمان در دستورالعمل شركت سازنده . است

در فاصله و جهت مناسب از المپ مولد پرتو  3-2-5مطابق شكل  گر تحليلآشكارساز مربوط به دستگاه  -2
ايكس بر روي قسمت نگهدارنده سينه بيمار قرار گيرد بر روي ميز دستگاه ماموگرافي قرار داده شود و با 

طور مناسب و كامل سـطح   نحوي كه بهآن متمركز گردد، بهاستفاده از نور كليماتور، پرتو ايكس بر روي 
براي اين آزمون بر اساس دستورالعمل شركت سازنده آن تنظيم و  گر تحليلدستگاه . آن را پوشش دهد

  .كار شود آماده به
هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه قرارداده شده است قبل از انجام ايـن آزمـون    -3

  .)وجود ندارد) كمپرسور(نيازي به برداشتن صفحه فشرده كننده سينه بيمار . (برداشته شودبايد 
آزمون تطابق ميدان پرتو ايكس و ميـدان نـوري كليمـاتور دسـتگاه و نيـز آزمـون تكرارپـذيري ولتـاژ و          -4

 .انجام شده باشد قبالًًخروجي بايد 

 .پرتو ايكس نزديك شود صفحه فشرده كننده سينه بيمار تا حد امكان به المپ مولد -5

كـه معمـوالً در كلينيـك     (mAs , kVp)فاكتورهاي مربوط به پرتـودهي  ) نه اتوماتيك(طور دستي  به - 6
در صـورت امكـان انتخـاب زمـان، از زمـان      . (گيرند بر روي دستگاه تنظـيم شـود  مورد استفاده قرار مي

timeWپرتودهي  0.1 s استفاده شود(. 

 .انجام شودبا شرايط فوق، عمل پرتودهي  -7

در  گـر  تحليـل گيري شده توسط دسـتگاه  تنظيمي بر روي دستگاه خروجي اندازه mAsو  kVpميزان  -8
 .ثبت شود 12-2-5جدول 

صفحه فشرده كننده سينه بيمار در باال و در نزديك المپ مولد پرتو ايكس قـرار دارد،   كه اينبا توجه به  -9
در مسير پرتو ايكس قرار داده شود و  3-2-5شكل  ميليمتر مطابق 0.1يك فيلتر آلومينيوم با ضخامت 

دقـت شـود   . ثبت گـردد  گر تحليلگيري شده توسط دستگاه مقدار دز اندازه. عمل پرتودهي انجام پذيرد
كه وضعيت هندسي المپ مولد پرتو ايكس و نيز آشكارساز و صفحه فشرده كننده سينه بيمار در طـول  

 .ها تغيير داده نشوندگيرياندازه

كـار بـرده شـود و عمـل پرتـودهي       ، فيلترهاي مناسب با ضخامت مشخص به12-2-5ا توجه به جدول ب -10
 . تكرار گردد

 .توان با نوار چسب به دهانه كليماتور نور چسباندفيلترها را مي   :نكته

و ) kVp ،mAsشامل (گيري خروجي در وضعيت تنظيم شده براي المپ مولد پرتو ايكس عمل اندازه  -11
در حالت بدون اسـتفاده  (مقدار اوليه  %30 فيلترهاي مورد استفاده تا جايي ادامه يابد كه ميزان آن به 

 . كاهش يابد) از فيلتر آلومينيومي در مسير پرتو

بـا   mmنسبت به ضخامت فيلترهـاي آلومينيـوم بـر حسـب      mGyمنحني تغييرات خروجي برحسب   -12
 ) 4-2-5شكل . (شوداستفاده از اطالعات مراحل  قبل رسم 
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  كنندهنحوه قرارگيري فيلترها و آشكارساز در آزمايش تعيين اليه نيمه

 ت خروجي نسبت به ضخامت آلومينيوم

  ضخامت فيلتر

 ( mmAl 

 شرايط پرتودهي

mAs kVp 
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كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

نحوه قرارگيري فيلترها و آشكارساز در آزمايش تعيين اليه نيمه  )3- 2- 5شكل  (

 12- 2-5جدول 

                                                               

  

ت خروجي نسبت به ضخامت آلومينيوممنحني تغييرا )4- 2- 5شكل ( 

HVL  
)mm آلومينيوم( 

 D    خروجي

(µGy) 

ضخامت فيلتر

)( mmAl

  

 

 

 

 

 

 

 

HVL

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

mm Al

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه
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 :معيار پذيرش •

 HVLبـا مقـدار    %20دست آمده براي دستگاه مـاموگرافي كمتـر يـا مسـاوي      به HVLكه درصورتي
اين مقدار معمـوالً بـر روي   (مشخص شده توسط شركت سازنده دستگاه ماموگرافي اختالف داشته باشد 
، دسـتگاه در ايـن آزمـون    )بدنه المپ مولد پرتو ايكس و در دفترچه راهنماي دستگاه ثبـت شـده اسـت   

 تحــت هــيچ شــرايطي كمتــر از HVLخواهــد شــد بــه شــرطي كــه مقــدار  پذيرفتــه شــده محســوب

0.3 mm AL  0.4و يا بيشتر از mm  AL باشد ايـن  كه جنس هدف تنگستن ميدر صورتي( .نباشد
  .)تواند بيشتر هم باشدمي مقدار

  :معيار اصالح •
 HVLبـا مقـدار    %50تـا   %20دست آمـده بـراي دسـتگاه مـاموگرافي بـين       به HVLكه درصورتي

هاي پذيرش، اختالف داشته باشد، مشخص شده توسط شركت سازنده دستگاه و يا در زمان انجام آزمون
 HVLدر هر صورت تحت هيچ شرايطي . بايد جهت رفع نقص و عيب دستگاه، اقدام الزم صورت پذيرد

  .باشد mm Al 0.4و يا بيشتر از  mm Al 0.3گيري شده نبايد كمتر از اندازه
  :معيار تعليق •

مشخص شده  HVLبا مقدار  %50دست آمده براي دستگاه ماموگرافي بيش از  به HVLكه درصورتي
هاي پذيرش، اختالف داشـته باشـد، اسـتفاده از    توسط شركت سازنده دستگاه و يا در زمان انجام آزمون

عيـب آن   برداري كننده از دستگاه بايد نسبت بـه رفـع  دستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود و مركز بهره
و يـا   mm AL 0.3دستگاه كمتـر از   HVLدر هر صورت تحت هيچ شرايطي نبايد مقدار . اقدام نمايد

 .باشد mm AL 0.4بيشتر 

  )MAM 12(آزمون نشتي المپ و كليماتور   12- 5-2
  :هدف آزمون •

از انجام اين آزمون مشخص كردن هرگونه سطح يا منفذ موجود در محفظه المپ مولد پرتوايكس هدف 
گيـري مقـدار   يابد و به تبع آن اندازهكليماتور همراه آن كه از آن طريق پرتو ايكس به خارج نشت ميو 

  . نشتي موجود، از ديگر اهداف اين آزمون است
  :دوره زماني آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت المـپ      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  . پذيردمولد پرتو ايكس و يا كليماتور دستگاه ماموگرافي صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .هاي خام كه درون پاكت مخصوص قرار دارندو يا فيلم) حاوي فيلم(تعدادي كاست بارگذاري شده  -1

 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -2

 ).در صورت نياز( 3mmصفحات سربي به ضخامت  -3

 .نوار چسب -4

  :روش انجام آزمون •
حتي االمكان كليماتور دستگاه در حالت بسته نگه داشته شود و در صورت لزوم هرگونه منفذ باقيمانـده   -1

 .نمايد با صفحات سربي مسدود گرددكه پرتو از آن عبور مي

 

 



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     67        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

 
هايي كه درون پاكت مخصوص خود قـرار  و يا فيلم) حاوي فيلم(هاي بارگذاري شده با استفاده از كاست -2

  كار برده شـده در هـر   هاي بهنحوي كه فيلم دارند، اطراف محفظه المپ مولد پرتو ايكس پوشانده شود به
توان از نشانگرهاي سربي مخصوص فـيلم  براي انجام اين كار مي. قسمت محفظه مشخص و معين باشند

 . تعيين جهت استفاده كرد براي

عمل پرتودهي با ولتاژ المپ نزديك به حداكثر مقدار قابل دسترس بـر روي دسـتگاه مـاموگرافي انجـام      -3
قبل از انجام عمل پرتـودهي از سـپري شـدن    .) تنظيم شود mAs 100در حدود  mAsسنجه . (شود

هـاي  توصـيه . (حاصـل شـود  زمان گرم شدن المپ دستگاه مطابق دستورالعمل شركت سازنده اطمينان 
 ).شركت سازنده دستگاه ماموگرافي در زمان كار با حداكثر شرايط رعايت گردد

 .ها كنترل و بررسي شودها ظاهر شود و هر كدام از نواحي و سطوح حاوي نشتي پرتو بر روي آنفيلم -4

 .گيري شودها اندازه، مقدار نشتي مشاهده شده بر روي فيلمگر تحليلبا استفاده از دستگاه  -5

از مقابـل و طـرفين المـپ مولـد      50mmدر فاصـله   گـر  تحليـل براي اين منظـور، آشكارسـاز دسـتگاه     - 6
قرار گيرد و براي اين آزمون مطابق دستورالعمل شركت سازنده تنظـيم   5-2-5پرتوايكس مطابق شكل 

 .شود

 .عمل پرتودهي انجام شود -7

 .ثبت گردد 13-2-5در جدول  گر تحليلدستگاه  گيري شده توسطمقدار خروجي اندازه -8

  

  

  زمون نشتي المپ و كليماتورآ) 5-2-5شكل (

 
  13- 2-5جدول 

  

 

 

 

 

  

 گيريناحيه اندازه
   

  
  

          ميزان نشتي
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  :معيار پذيرش •
گيري شده در فاصله يك متري از منبع اي است كه نشتي اندازهگونه معيار پذيرش دستگاه ماموگرافي به

  .باشد) گري در ساعت يك ميلي( mGy/h 1مولد پرتو ايكس كمتر يا مساوي 
  :معيار اصالح •

باشد، بايد جهت رفع عيب و  mGy/h 5تا  mGy/h 1گيري شده بين كه ميزان نشتي اندازهدرصورتي
  .اصالح آن اقدام الزم صورت پذيرد

  :معيار تعليق •
باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه مـاموگرافي مجـاز       mGy/h 5گيري شده بيش از نشتي اندازهكه درصورتي

  .عمل آوردبرداري كننده از دستگاه بايد جهت رفع عيب اقدام الزم را بهنخواهد بود و مركز بهره

در  گري در فاصله يك متـري از مولـد پرتـو ايكـس و     يك ميلي(حداكثر نشتي مجاز دستگاه ماموگرافي    :نكته
شود المـپ مولـد پرتـو ايكـس بـا حـداكثر ولتـاژ و        اي است كه فرض ميگونه به) مدت زمان يك ساعت

بـدين منظـور اطالعـات مربـوط بـه      . كنـد طور پيوسـته كـار مـي    حداكثر جريان در مدت يك ساعت به
شـود بـراي تصـحيح نتـايج     مشخصات كار المپ مولد پرتو ايكس كه توسط شركت سازنده آن ارائه مـي 

  .باشددست آمده براي مقدار نشتي المپ در مدت يك ساعت كار پيوسته آن، مورد نياز مي هب
  ) AEC  )13MAMدانسيته استاندارد سامانه    5-2-13

  :هدف آزمون •
در قطـع   (AEC)هدف از انجام اين آزمون بررسي كارايي و عملكرد سـامانه كنتـرل خودكـار پرتـودهي     

نمودن عمل پرتودهي پس از دستيابي به تصاوير ماموگرافي با چگالي نـوري مـورد نيـاز و از قبـل تعريـف      
  .است AECشده براي هر كدام از آشكارسازهاي انتخاب شده از سامانه 

  :دوره زماني انجام آزمون •
دكي در قسـمت كنتـرل   پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه يـ  چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيرددستگاه صورت مي (AEC)خودكار پرتودهي 
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 ).گالسپلكسي(فانتوم ماموگرافي  -1

 .دستگاه دانسيتومتر -2

 .ماموگرافي) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  -3

 .فيلم ماموگرافي -4

  .سري فيلم توليدي استفاده گرددهاي اين آزمون از يك كاست و يك گيريبراي كليه اندازه  :نكته

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون، تكرارپذيري خروجي دستگاه ماموگرافي، صحت و تكرارپـذيري ولتـاژ المـپ مولـد     

  . پرتوايكس و زمان پرتودهي بايد مورد ارزيابي و تاييد قرار گرفته باشند
 .است دستگاه قرار گيرددر قسمت نگهدارنده ك) حاوي فيلم(يك كاست بارگذاري شده  -1

نحوي قرار داده شود كه لبه در قسمت باالي نگهدارنده كاست به) فانتوم(كننده پرتو  يك صفحه تضعيف -2
كننده بايد به اندازه كـافي بـزرگ    اين تضعيف. آن با لبه قسمت نزديك به قفسه سينه بيمار تنظيم باشد

 .دستگاه را بپوشاند AECه كه كامالٌ آشكارسازهاي مربوط به سامانطوري باشد به

 .قرار داده شود) فانتوم(صفحه فشرده كننده سينه بيمار در تماس با صفحه تضعيف كننده  -3
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و حساسيت ) kVp 25عنوان مثال  به(شود طور معمول و غالباً بر روي دستگاه استفاده مي ولتاژي كه به -4

انتخـاب   AECموقعيت آشكارساز . نيز تنظيم گردد AECمتعارف و معمول مورد استفاده براي سامانه 
 .اي باشد كه در نزديكترين مكان نسبت به ديواره قفسه سينه قرار داشته باشدگونه شده به

 .عمل پرتودهي انجام و فيلم ظاهر شود -5

 ). با فيلم جديد(دستگاه تكرار شود   AECبراي ساير آشكارسازهاي سامانه  5و  4مراحل  - 6

الذكر توسط دستگاه دانسيتومتر مورد بررسـي   ظاهر شده مربوط به پرتودهي مراحل فوقهاي كليه فيلم -7
چگالي نوري در يـك  . ثبت شود 15-2-5ها محاسبه و در جدول  فيلم (OD)قرار گيرد و چگالي نوري 
ه از لبـه ديـوار   mm 40ها در فاصله گيريترجيحاً اندازه(گيري شود ها اندازه نقطه مشابه و در مركز آن

 ).پذيرد قفسه سينه انجام

  

 15- 2-5جدول 
  

  

                                                          

               

                                                     

 

  :معيار پذيرش •
اگـر كمتـر يـا    ) دسـتگاه  AECبراي هر يك از آشكارسازهاي (دست آمده بر روي فيلم  چگالي نوري به

مشخص شده توسط شركت سـازنده دسـتگاه مـاموگرافي     (OD)نسبت به چگالي نوري  %20مساوي 
  .گرددباشد، دستگاه در اين آزمون پذيرفته شده تلقي مي) شده است كه در كتابچه فني دستگاه ذكر(

  :ار اصالحمعي •
 AECبراي هر يك از آشكارسـازهاي  (گيري شده بر روي فيلم اندازه (OD)كه چگالي نوري درصورتي
 ODمشـخص شـده توسـط شـركت سـازنده و يــا       (OD)نسـبت بـه    %50تـا   %20بـين  ) دسـتگاه 

ه اخـتالف داشـت  ) ي آنانداز راهدر زمان نصب و (آزمون پذيرش دستگاه  گيري شده در زمان انجاماندازه
  . باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
 AECبراي هر يك از آشكارسـازهاي  (گيري شده بر روي فيلم اندازه (OD)كه چگالي نوري درصورتي

گيـري شـده   اندازه ODمشخص شده توسط شركت سازنده و يا  ODنسبت به  %50بيش از ) دستگاه
اختالف داشـته باشـد اسـتفاده از    ) ي آنانداز راهدر زمان نصب و (در زمان انجام آزمون پذيرش دستگاه 
برداري كننده از دستگاه بايـد نسـبت بـه رفـع عيـب و      مركز بهره دستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود و

 .عمل آورداصالح آن اقدام الزم را به

  )AEC )MAM 14مانه سنج هاي ساآزمون عملكرد زمان 14- 5-2
  :هدف آزمون •

دسـتگاه مـاموگرافي    AECمـدار  ) زمان پايه(گيري حداقل زمان پاسخ هدف از انجام اين آزمون، اندازه
ي كه پس از سپري شدن زمان معيني از شروع عمل پرتودهي، تابش پرتـو ايكـس توسـط    طور بهاست، 
  .متوقف گردد AECهاي سنجزمان

  

 دانسيته استاندارد  mAsزمان پرتودهي و يا 
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  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه يدكي در قسمت كنتـرل   چنين همصورت ساالنه و  بهاين آزمون 

  .پذيردصورت مي (AEC)خودكار پرتودهي 
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

  :روش انجام آزمون •
مطـابق بـا دسـتورالعمل    (مولـد پرتـو ايكـس     قبل از انجام آزمون، از سپري شدن زمان گرم شدن المپ -1

 .اطمينان حاصل شود) شركت سازنده

 .تنظيم گردد cm 60فاصله المپ پرتو ايكس تا صفحه نگهدارنده سينه در حداقل  -2

 بر روي بخش مركزي نگهدارنـده كاسـت فـيلم متمركـز گـردد،     ) با استفاده از نور كليماتور(پرتو ايكس  -3

 .را نيز پوشش دهد AECخارج از لبه آشكارسازهاي مدار  cm 2اي كه حدوداً تا گونهبه

نحـوي قـرار داده شـود كـه     بر روي ميز و در مسير پرتو ايكس به گر تحليلآشكارساز مربوط به دستگاه  -4
 .دستگاه ماموگرافي را نپوشاند و مانع از رسيدن پرتوايكس به آن نگردد AECآشكارساز مربوط به مدار 

 .كار شود گيري زمان و مطابق دستورالعمل شركت سازنده تنظيم و آماده بهندازهبراي ا گر تحليلدستگاه  -5

 .مربوطه برروي المپ دستگاه تنظيم شود mAsومتناسب با آن ) kVp 29حدود (يك ولتاژ نسبتاً باال  - 6

 .پرتودهي انجام شود عمل -7

 .ثبت گردد 16-2- 5قرائت و در جدول  ،گر تحليلزمان پرتودهي دستگاه با استفاده از دستگاه  -8

دهانـه   mm 0.3و يا بـا اسـتفاده از يـك صـفحه سـربي بـه ضـخامت        (شود  دهانه كليماتور كامالً بسته -9
كه اغلب در كلينيك مورداستفاده  kVpبا يك شرايط تنظيمي براي ). خروجي پرتوايكس مسدود گردد

از روي ميـز فرمـان   (دسـتگاه در ايـن حالـت     mAsگيرد، عمل پرتودهي انجام شـود و ميـزان   قرار مي
 . ثبت گردد 16-2-5قرائت و در جدول ) دستگاه ماموگرافي

                                               
 16- 2-5جدول 

  

 AEC حداقل زمان تابش در سامانه 
 

 سنج پشتيبانتابش با توجه به عملكرد زمان mAsحداكثر 
 

  

اي باشد كه محدود نمودن زمان پرتودهي را گونه پشتيباني دستگاه ماموگرافي بايد بهسنج زمانعملكرد    :1نكته

  . با يك عالمت ديداري و يا شنيداري به كاربر اعالم نمايد

 .پذير باشد سنج پشتيباني امكانكردن زمان resetهاي بعدي نبايد بدون پرتودهي   :2نكته 

  :معيار پذيرش •
دسـتگاه  AEC معيار پذيرش دستگاه ماموگرافي در اين آزمون آن است كه حداقل زمـان پاسـخ مـدار    

) 9قرائـت شـده در مرحلـه    (mAs بـوده و حـداكثر    20msكمتر يا مساوي ) 8قرائت شده در مرحله (
  .باشد 600mAsكمتر يا مساوي 
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  :معيار اصالح •

 بـين  mAsبـوده و حـداكثر    50msتـا   20msبـين   AECكه حـداقل زمـان پاسـخ مـدار     صورتيدر
600mAs  1000تاmAs     باشد، دستگاه ماموگرافي نياز به اصالح و رفع عيب دارد و بايـد نسـبت بـه

  .رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام شود
  :معيار تعليق •

 1000mAsبـيش از   mAsو حـداكثر   50msبـيش از   AECكه حداقل زمان پاسخ مدار درصورتي 
برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع باشد، استفاده از دستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود و مركز بهره

 .عيب و اصالح دستگاه اقدام نمايد

  )MAM 15(  (Thickness Tracking) فانتوم  تغييرات ضخامت نسبت به AECدانسيته زمون عملكرد آ  15- 5-2

  :هدف آزمون •
دستگاه ماموگرافي نسبت به تغييـرات چگـالي    AECهدف از انجام اين آزمون، بررسي عملكرد سامانه 

نحوي كه با وجود تغييرات مذكور، دستگاه بتواند چگالي نـوري  به. سينه بيماران مورد معاينه است بافت
(OD) هاي ماموگرافي ايجاد نمايدمناسب و مطلوب را بر روي فيلم.  

  :ام آزموندوره زماني انج •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه يدكي در قسمت كنتـرل   چنين همصورت ساالنه و  بهاين آزمون 

  .پذيرددستگاه صورت مي (AEC)خودكار پرتودهي 
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .(10mm – 60mm)هاي مختلف هاي آكريليك و در ضخامتفانتوم ماموگرافي متشكل از ورقه -1

 .دانسيتومتردستگاه  -2

 .ماموگرافي) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  -3

  .هاي اين آزمون از يك كاست و يك سري فيلم توليدي استفاده شودگيريبراي كليه اندازه    :نكته

 :روش انجام آزمون •

 .در قسمت نگهدارنده كاست دستگاه قرار داده شود) حاوي فيلم(يك كاست بارگذاري شده  -1

نحـوي  با حداقل ضخامت در قسمت باالي نگهدارنده كاسـت بـه  ) فانتوم(پرتو  يك صفحه تضعيف كننده -2
كننده بايـد   اين تضعيف. قرار داده شود كه لبه آن با لبه قسمت نزديك به قفسه سينه بيمار تنظيم باشد

 .را بپوشاند AECكه كامالً آشكارسازهاي مربوط به سامانه طوريبه اندازه كافي بزرگ باشد به

 .در تماس با فانتوم قرار داده شود) كمپرسور(كننده سينه بيمار  فشردهصفحه  -3

. بـر روي دسـتگاه تنظـيم گـردد    ) Kvp 25مـثالً  (شود كار برده مي بهيك ولتاژ كه معموالً در كلينيك  -4
اي انتخاب شود كه در نزديكترين مكان نسبت به ديواره قفسه سـينه  گونه به AECآشكارساز مربوط به 

 .داشته باشد بيمار قرار

 .عمل پرتودهي انجام و فيلم ظاهر شود -5

شـرايط المـپ   . استفاده گـردد  از فانتوم با ضخامت بيشتر كاست ديگري با فيلم جديد، بارگذاري شود و - 6
 .دراين حالت تغيير نكند وعمل پرتودهي دوباره انجام وفيلم ظاهر شود (mAs ,kVp)مولد پرتوايكس 

نحوي تكرار شود كه شـش مرحلـه عمـل پرتـودهي صـورت       بهدر اختيار هاي براي كليه فانتوم 6مرحله  -7
 )هاي مختلفبراي ضخامت. (بگيرد
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كليـه   (OD)با استفاده از دسـتگاه دانسـيتومتر و مطـابق بـا دسـتورالعمل سـازنده آن، چگـالي نـوري          -8

عين و مركـزي  گيري در يك نقطه ماين مقدار اندازه. گيري شودهاي ظاهر شده در هر مرحله اندازه فيلم
  هـا در جـدول   انجـام پـذيرد و نتيجـه آن   ) از لبه ديوار قفسـه سـينه   40mmترجيحاً فاصله (ها از فيلم

 .ثبت گردد 5-2-17

 .دست آمده محاسبه شود هاي بهODبراي  �ODHHHHچگالي نوري ميانگين  -9

خطـاي   عنـوان  بهميانگين محاسبه و  ODگيري شده در هر مرحله پرتودهي با اندازه ODاختالف بين  -10
 .ثبت گردد 17-2-5در جدول ) صورت درصد به(آن مرحله از پرتودهي 

 

  17-2-5جدول                                                         

 

 تنظيمي kVp فيلم .O.D ميانگين .O.D خطا

   70 

  80 

  90 

  100 

  110  

  120  

 
  :معيار پذيرش •

معيار پذيرش دستگاه ماموگرافي در اين آزمون آن است كه بيشترين مقدار خطاي محاسبه شـده بـراي   
OD  نسبت به  %15در هر يك از مراحل پرتودهي كمتر يا مساويODHHHH باشد.  

  :معيار اصالح •
باشـد،   ODHHHHنسـبت بـه    %30تـا   %15يك از مراحل پرتـودهي بـين    در هر ODكه خطاي درصورتي

  .دستگاه ماموگرافي نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

باشد، اسـتفاده از   ODHHHHنسبت به  %30يك از مراحل پرتودهي بيش از  در هر ODكه خطاي درصورتي
برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب و اصالح آن مركز بهره. دستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود

  .داقدام نماي
  )MAM 16( (MGD)اي متوسط آزمون دز غده 16- 5-2

  :هدف آزمون •
  .هدف اين آزمون تعيين ميزان دز دريافت شده توسط بافت سينه بيمار است

  :دوره زماني انجام آزمون •
اي در قسمت توليد كننـده  پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه چنين همطور ساالنه و  بهاين آزمون 

  .پذيردصورت مي AECولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس و يا قسمت خودكار پرتودهي 
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .سانتيمتر 5/4گالس با ضخامت فانتوم پلكسي -1

  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -2
  :روش انجام آزمون •
نحوي قرار داده شود كه لبه صـاف   بر روي قسمت نگهدارنده كاست بهفانتوم مخصوص انجام اين آزمون  -1

مطـابق   گـر  تحليـل قسمت آشكارساز دسـتگاه  . و مستقيم آن با حاشيه ديواره قفسه سينه منطبق باشد
گيـري  كه بتوان ميزان دز را اندازه روي فانتوم قرار گيرد نحوي روي نگهدارنده كاست وبه 6-2-5شكل 

 .نشود AECرتودهي به آشكارساز مربوط به سامانه نمود و مانع از پ

توجـه شـود   . كننده سينه بيمار تا حدي كه در تماس با فانتوم قرار گيرد پايين آورده شود صفحه فشرده -2
اي هستند كه فقط در زماني كه فشار مناسـبي را در قسـمت   گونه بههاي ماموگرافي كه برخي از دستگاه

 .دهندتشخيص دهند عمل پرتودهي را انجام ميفشار دهنده به سينه بيمار 

جنس آند مربوط به المپ مولد پرتو ايكس كه در حال استفاده است با استفاده از اطالعات فني دستگاه  -3
 ماموگرافي كه معموالً بر روي پالك نصب شده بر روي المپ و يا كتابچه فني دستگاه موجـود اسـت در  

 .ثبت شود 18-2-5جدول 

، فاصله المپ مولد پرتو ايكس تـا ميـز دسـتگاه    kVpاز قبيل (فاكتورهاي معمولي مربوط به پرتو دهي  -4
FFD تنظيمات مربوط به سامانه كنترل پرتو دهي خود كار ،AEC (   براي يك بافت سينه بـا ضـخامت

كـي  دسـتگاه در نزدي  AECآشكارساز مربوط به سـامانه  . متوسط انتخاب و بر روي دستگاه تنظيم شود
 .ديواره سينه انتخاب گردد

 . ثبت گردد) FSDو  mAsو  kVp(يك عمل پرتودهي انجام و مقادير مربوطه  -5

 واحــد ثبــت شــده و در mAsمقــدار دز وارد شــده از طريــق پوســت بــه بافــت ســينه بــا اســتفاده از   - 6
µGy.mAs

وا بـراي  ، دز در هگر تحليلبا استفاده از دستگاه . مشخص، محاسبه گردد kVpدر ولتاژ  1-
 )بدون فانتوم در مسير پرتو. (گيري شودفاصله مورد عمل اندازه

با حضور صفحه فشار دهنـده بـه   (دستگاه ماموگرافي  HVLبا استفاده از آزمون انجام شده براي تعيين  -7
اي متوسـط  به دز غـده ) در نقطه ورودي به پوست(، فاكتور تبديل دز در هوا )سينه بيمار در مسير پرتو

MGD)( محاسبه گردد.  
 .محاسبه شود mGyبرحسب  MGDميزان  -8

و بـا مشخصـات المـپ     kVp 27در يك عمل پرتودهي در ولتـاژ   MGD عنوان مثال نحوه محاسبهبه   
(MO anode/MO filter)   و با شرايط تنظيمي سـامانهAEC   ميـزانmAs    220برابـر بـا mAs 

و نـرخ دز خروجـي در    mm Al 0.36براي دستگاه برابر بـا   kVp 27در ولتاژ  HVLمقدار . باشدمي
µGy.mAs 88.6هوا و نقطه ورودي به پوست در فاصـله تنظـيم شـده برابـر     

هـر دو مقـدار   . اسـت  1-
HVL   ز خروجي با حضور صفحه فشاردهنده به سينه بيمار در مسير پرتـو، انـدازهانـد گيـري شـده  و د .
  .)درنظرگرفته شود cm 5كارگرفته شده  بهفانتوم معادل . (دگردبه شرح زير محاسبه مي MGDمقدار 

  :دز در هوا در نقطه ورودي به پوست برابر است با  
= 220 mAs �88.6 µGy.mAs

-1 

= 19492 µGy 

= 19.5 mGy 
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، فـاكتور تبـديل تعيـين    )10-2-5و  9-2-5، 8-2-5، 7-2-5هـاي  شكل(با استفاده از منحني مناسب 
MGD  ،ز در هوا در نقطه ورودي به پوستدر (اسـت   0.175از دHVL    0.36برابـر بـا mm AL .(
  :بنابراين

  MGD =فاكتور تبديل × خروجي در هوا در نقطه ورودي به پوست 
MGD = 19.5 mGy × 0.175 
 MGD = 3.4 mG 

 

  

  .دستگاهگيري خروجي نحوه قرارگيري فانتوم معادل بيمار جهت اندازه )6-2-5شكل (

   
  18- 2-5جدول 

  

  

 

 

  

  

  

  

MGD  
(mGy) 

  فاكتور تبديل دز

در هوا به 

MGD 

دز در هوا در 

ورودي  سطح

 )mGy(پوست 

  ضخامت فانتوم

 معادل سينه

 )cm(فشرده 

HVL  
(mmAl) 

mAs kVp 
   جنس

 آند
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  ط برحسب تغييرات ضخامت بافت سينه

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

ط برحسب تغييرات ضخامت بافت سينهمتوساي منحني فاكتور تبديل دز وردي به سطح پوست به دز غده

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

  

منحني فاكتور تبديل دز وردي به سطح پوست به دز غده )7-2-5شكل (

  



INRA-RP-RG-121     76        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

  

  حسب تغييرات ضخامت بافت سينهاي متوسط بر

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

اي متوسط برمنحني فاكتور تبديل دز وردي به سطح پوست به دز غده

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

  

منحني فاكتور تبديل دز وردي به سطح پوست به دز غده) 8-2-5شكل (



INRA-RP-RG-121     77        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

  

  ط برحسب تغييرات ضخامت بافت سينه

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  

ط برحسب تغييرات ضخامت بافت سينهاي متوسمنحني فاكتور تبديل دز وردي به سطح پوست به دز غده
  
  
  
  

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

منحني فاكتور تبديل دز وردي به سطح پوست به دز غده )9-2-5شكل (



INRA-RP-RG-121     78        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

  

  ط برحسب تغييرات ضخامت بافت سينه

  

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

ط برحسب تغييرات ضخامت بافت سينهاي متوسمنحني فاكتور تبديل دز وردي به سطح پوست به دز غده

                                    

   

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

  

منحني فاكتور تبديل دز وردي به سطح پوست به دز غده )10-2-5 شكل(
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 :معيار پذيرش •

  .است mGy 2كمتر يا حداكثر مساوي  MGDمعيار پذيرش دستگاه در اين آزمون، 
  :اصالح معيار •

باشـد، دسـتگاه نيـاز بـه      3mGyتـا   2mGyدست آمده براي ماموگرافي بـين   به MGDكه صورتيدر
  .اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشد اسـتفاده از دسـتگاه    3mGyدست آمده براي دستگاه ماموگرافي بيشتر از  به MGDكه درصورتي

  .آن اقدام الزم صورت پذيردمجاز نخواهد بود و بايد نسبت به رفع عيب و اصالح 
  )MAM 17(آزمون فشار كمپرسور  17- 5-2

  :هدف آزمون •
باعث بهبود كيفيت تصـوير و كـاهش   ) كمپرسور(كننده سينه بيمار  از آنجا كه استفاده از قسمت فشرده

گردد، انجام اين آزمون به منظور اطمينان از صحت عملكرد قسمت مـذكور  دز دريافتي توسط بيمار مي
  .ضروري است

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعـويض قطعـه در قسـمت مربـوط بـه       چنين همصورت ماهانه و  بهاين آزمون 

  .پذيردفشار دهنده به سينه بيمار صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .ترازوي استاندارد از نوع فشاري   -1

 .سه يا چهار عدد حوله   -2

  :روش انجام آزمون •
ابتدا بررسي شود كه سطح صفحه فشرده كننده سينه بيمار كامالً صاف بوده و داراي اعوجاج و يا پستي  -1

 .و بلندي نباشد

 .دو طرف سطح صفحه مذكور عاري از هرگونه كثيفي، آلودگي و يا جسم خارجي باشد -2

صـفحه  يك حولـه بـر روي قسـمت نگهدارنـده كاسـت قـرار داده شـود و تـرازو بـر روي آن و در زيـر            -3
دو تـا سـه حولـه روي صـفحه     . قرار گيرد 11-2-5مطابق شكل ) در مركز آن(كننده سينه بيمار  فشرده

پـس از تمـاس بـا    (طور اتوماتيـك   بهكننده به پايين هدايت شود تا  ترازو قرار داده شود و صفحه فشرده
 .متوقف گردد) صفحه ترازو

 .ثبت شود 19-2-5مقدار وزن نشان داده شده توسط ترازو در جدول  -4

 .دست آيد به) فشار(سه بار تكرار شده و ميانگين وزن وارده به سطح  4و  3مراحل  -5
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  گيري فشار كمپرسوراندازه )11-2-5شكل (

  

  19- 2-5جدول 

  

 )پوندبر حسب (فشار كمپرسور 
 

  
  :معيار پذيرش •

پونـد و   25معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون، فشار وارد به سينه بيمار به ميـزان بيشـتر يـا مسـاوي     
  پوند 425 فشار وارده به سينه بيمار4 پوند 40. پوند است  40كمتر يا مساوي

  :معيار تعليق •
سـتفاده از  پونـد باشـد، ا   40پونـد و يـا بيشـتر از     25كه فشار وارده به سينه بيمـار كمتـر از   در صورتي

كننده از دستگاه بايد نسـبت بـه رفـع عيـب آن      برداريدستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود و مركز بهره
  . اقدام نمايد

 2.205بايد در نظر داشت هر كيلـوگرم برابـر بـا     (Pound)براي تبديل واحد وزن از كيلوگرم به پوند     :نكته
  .پوند است

  )MAM19( آزمون كنتراست تصوير 18- 5-2
  :هدف آزمون  •

هدف از انجام اين آزمون بررسي و ارزيابي كيفيت تصوير تهيه شـده از سـينه بيمـار از طريـق مقايسـه      
و در نتيجه كنتراست ايجـاد  (هاي مختلف بافت سينه تحت معاينه ميزان جذب پرتو ايكس توسط بخش

عملكـرد دسـتگاه    نحـوي كـه  با مقـادير مرجـع و قابـل قبـول اسـت، بـه      ) شده بر روي فيلم ماموگرافي
اي باشد كه ضمن دستيابي به كنتراست تصوير مناسب، دز پرتو دريافت شـده توسـط   گونه ماموگرافي به

 .سينه بيمار به حداقل ممكن كاهش يابد
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  :دوره زماني انجام آزمون •

مولد هاي پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي قسمت چنين همصورت ماهانه و  اين آزمون به
  .پذيردولتاژ باالي المپ مولد پرتو ايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  .ماموگرافي) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  19- 5-2
  .فانتوم ماموگرافي كه داراي نواحي با دانسيته اپتيكي و با كنتراست و جنس متفاوت است   -2
  .دستگاه دانسيتومتر  - 3
  :روش انجام آزمون •

مطـابق  . (را سپري نموده اسـت  اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمان گرم شدن   -1
  ).دستورالعمل كارخانه سازنده

  فانتوم ماموگرافي مخصوص اين آزمون بر روي ميز نگهدارنده سينه بيمار و در مركـز آن مطـابق شـكل      -2
ارنده قرار داده شود كه عالمت مربوط بـه مركـز   فانتوم طوري بر روي ميز نگهد. قرار داده شود 5-2-12

  .آن، منطبق با لبه ميز دستگاه در سمت سينه باشد
  .در مسير پرتو ايكس قرار داده شود) كمپرسور(كننده سينه بيمار  صفحه فشرده   -3
  .كاست حاوي فيلم در قسمت نگهدارنده آن قرار داده شود   -4
، ولتاژ، زمان و جريان المپ مولد FFDكلينيك ماموگرافي براي شرايط معمول و متوسطي كه اغلب در   -5

  .رود بر روي دستگاه تنظيم شودكار مي پرتو ايكس به
  .با انجام عمل پرتودهي، تصويري از فانتوم بر روي فيلم تهيه شود   -6
  .فيلم ظاهر شود   -7
، سه ناحيه بـا ميـزان   )قرار داده شدكه منطبق بر لبه سمت سينه ميز دستگاه (در قسمت پايين فانتوم    -8

هـاي  ها بر روي فيلم مـاموگرافي دانسـتيه  جذب پرتو ايكس متفاوت از يكديگر وجود دارد كه تصوير آن
  .كند اپتيكي مختلفي را ايجاد مي

به كمك دستگاه دانسيتومتر و مطابق با دستورالعمل شركت سازنده آن، دانستيه اپتيكي نواحي مـذكور      -9
  .گيري شوداندازه

صورت جداگانـه   ترين ناحيه نسبت به اولين و دومين ناحيه تاريك بهاختالف بين دانستيه اپتيكي روشن    -10
  )كنتراست تصوير در دو ناحيه. (محاسبه شود

 10گيري شده براي كنتراست تصوير در رديف مقادير اندازه چنين همشرايط تنظيمي بر روي دستگاه و  -11
  .شود ثبت 20-2-5در جدول 

با رجوع به مدارك فني دستگاه ماموگرافي تحت آزمون، كنتراست تصوير دسـتگاه كـه توسـط كمپـاني      -12

دست آمده  اندازي آن بههاي پذيرش در زمان نصب و راهسازنده آن ارائه شده و يا براساس نتيجه آزمون
  .است، مشخص و ثبت گردد

تـوان  دهد ميجهت انجام اين آزمون پيشنهاد مي كه كارخانه سازنده دستگاه فانتوم خاصي رادر مواردي -13
  . از آن فانتوم جهت انجام آزمون استفاده كرد
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  .آزمون كنتراست تصوير )12-2-5شكل (

                                                            

  20- 2- 5جدول      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :معيار پذيرش •

با مقـدار كنتراسـت    20%دست آمده براي تصوير ماموگرافي در آزمون كمتر از   كه كنتراست بهدرصورتي
مشخص شده توسط كمپاني سازنده اختالف داشته باشد، دستگاه در اين آزمون پذيرفته شده محسـوب  

  .گرددمي
  :معيار اصالح •

با مقـدار كنتراسـت ارائـه     50%تا  20%دست آمده براي تصوير ماموگرافي بين  كه كنتراست بهدرصورتي
هاي پـذيرش دسـتگاه اخـتالف داشـته     نشده توسط كارخانه سازنده و يا ثبت شده در زمان انجام آزمو

  .باشد، دستگاه ماموگرافي نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  : معيار تعليق •

با مقدار كنتراست ارائـه شـده   % 50دست آمده براي تصوير ماموگرافي بيش از  به كه كنتراستدرصورتي
هاي پذيرش دستگاه اخـتالف داشـته باشـد،    توسط كارخانه سازنده و يا ثبت شده در زمان انجام آزمون
 برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيباستفاده از دستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود و مركز بهره

  .عمل آورد دستگاه اقدام الزم را به
 

 kVp, mAs: شرايط تنظيمي دستگاه

  شماره ناحيه  كنتراستميزان 
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  )MAM20(آزمون قدرت تفكيك تصوير  19- 5-2
  :هدف آزمون •

هدف از انجام اين آزمون بررسي و ارزيابي كيفيت تصوير تهيه شده توسط دستگاه مـاموگرافي از سـينه   
فاصـله  بيمار از طريق توانائي تصوير در نشان دادن دو جسم مجزا از عناصر بافت سينه و بـا نزديكتـرين   

  .به يكديگر است
  :دوره زماني انجام آزمون •

پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت          چنـين  هـم صورت ماهانه و  اين آزمون به
  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم موردنياز •
  .ماموگرافي) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده    -1
اي است متشكل از نوارهاي نازك سربي موازي و نزديـك بـه هـم كـه     فانتوم ماموگرافي كه داراي ناحيه   -2

بـه هـر دو نـوار    . گرددصورت خطوط تاريك و روشن مشاهده مي ها بر روي فيلم ماموگرافي بهنتصوير آ
  .شودگفته مي 1تاريك و روشن مجاور يكديگر يك جفت خط

  .قبل از انجام اين آزمون از صحت عملكرد دستگاه پروسور فيلم ماموگرافي اطمينان حاصل شود   :1نكته

  .آزمون كنتراست تصوير بايد قبل از اين آزمون انجام و مورد تأييد قرار گرفته باشد   :2نكته

 :روش انجام آزمون •

مطـابق  . (نموده اسـت اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمان گرم شدن را سپري  -1
  ).دستورالعمل شركت سازنده

. فانتوم ماموگرافي مخصوص اين آزمون بر روي ميز نگهدارنده سينه بيمار و در مركز آن قرار داده شـود  -2
فانتوم طوري بر روي ميز نگهدارنده قرار گيرد كه عالمت مربوط به مركز آن، منطبق با لبه ميـز سـمت   

  .سينه  باشد
  .در مسير پرتو ايكس قرار داده شود) كمپرسور(به سينه بيمار صفحه فشرده كننده  -3
  .كاست حاوي فيلم در قسمت نگهدارنده آن در دستگاه قرار گيرد -4
، ولتاژ، زمان و جريان المپ مولد FFDشرايط معمول و متوسطي كه اغلب در كلينيك ماموگرافي براي  -5

  .رود بر روي دستگاه تنظيم شودكار مي پرتو ايكس به
  .انجام عمل پرتودهي تصويري از فانتوم بر روي فيلم تهيه گرددبا  - 6
  . فيلم ظاهر شود -7
كه فانتوم مورد استفاده فاقد نواحي نوارهاي نازك در دو جهـت عمـود بـر يكـديگر اسـت، بـا       در صورتي -8

  .مراحل فوق الذكر براي اين وضعيت نيز تكرار شود o90چرخش فانتوم به ميزان
شود بر حسب د جفت خطوطي كه در هر دو جهت افقي و عمودي بر روي تصوير تشخيص داده ميتعدا -9

  .ثبت گردد 21-2-5در جدول ) ميليمتر(تعداد جفت در واحد طول 
با رجوع به مدارك فني دستگاه ماموگرافي تحت آزمون، مقدار قدرت تفكيك تصوير دستگاه ارائـه شـده    -10

 انـدازي هاي پذيرش انجـام شـده در زمـان نصـب و راه     نتيجه آزمونتوسط شركت سازنده و يا بر اساس 
 .ثبت گردد 21-2-5مشخص و در جدول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 line pair 
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تـوان  دهد ميكه كارخانه سازنده دستگاه فانتوم خاصي را جهت انجام اين آزمون پيشنهاد ميدر مواردي -11

  .                                          از آن فانتوم جهت انجام آزمون استفاده كرد
  

  21- 2-5جدول 

  

  
 

  :معيار پذيرش •
بـا قـدرت تفكيـك    % 20كه مقدار قدرت تفكيك تصوير تشخيص داده شده در آزمون به ميزانصورتيدر

هاي پذيرش اختالف داشته باشـد  شده در زمان انجام آزمون مشخص شده توسط شركت سازنده و ارائه
گـردد مشـروط بـر آنكـه ايـن ميـزان مطلقـاَ كمتـر از         دستگاه در اين آزمون پذيرفتـه شـده تلقـي مـي    

10LP/mm نباشد.  
  :معيار اصالح •

 50%تا  20%ها و قدرت تفكيك تصوير تشخيص داده شده در آزمون بين كه تعداد جفت خطصورتيدر 
قـدرت تفكيـك    كـه  ايـن هاي پذيرش دستگاه اختالف داشته باشد و يا دار آن در زمان انجام آزمونبا مق

  .باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد 5LP/mmتشخيص داده شده در آزمون كمتر از 
  :معيار تعليق •

 داد آن بـا تعـ  % 50كه تعداد و قدرت تفكيك تصـوير تشـخيص داده شـده در آزمـون بـيش از      صورتيدر

 قـدرت تفكيـك تشـخيص     كـه  ايـن هاي پذيرش دستگاه اختالف داشته باشد و يـا   در زمان انجام آزمون

 باشد، استفاده از دستگاه ماموگرافي مجاز نخواهد بود و مركـز   LP/mm 3داده شده در آزمون كمتر از 

  .عمل آوردبرداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را بهبهره

  )MAM 20(آزمون كاليبراسيون خروجي   5-2-20

  :هدف آزمون •
  . است مختلف (kVp)هدف از انجام آزمون مشخص بودن ميزان خروجي مولد پرتو ايكس در ولتاژهاي 

  :دوره زماني آزمون •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـات بـر روي قسـمت          چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز  •

  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 
  : روش انجام آزمون •
المـپ مولـد پرتـو ايكـس دسـتگاه، قسـمت آشكارسـاز دسـتگاه          پس از سپري نمودن زمان گرم شـدن     -1

مطـابق بـا كتابچـه    . (را كـامالً در برگيـرد  اي بر روي تخت قرار گيرد كه پرتو ايكس آنگونه به گر تحليل
  .)كار گردد ، براي اين آزمون تنظيم و آماده بهگر تحليلراهنماي دستگاه 

اديولوژي كه معموالً در كلينيك مورد اسـتفاده قـرار   با در نظر گرفتن شرايط تنظيمي بر روي دستگاه ر -2
نحـوي بـر روي دسـتگاه    به) kVp(و ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس ) ms(، زمان )mA(گيرند جريان مي

  براي اين منظور كل محدوده ولتـاژ  . تنظيم شود كه تمامي محدوده پارامترهاي مذكور پوشش داده شود

 

 )LP/mm(قدرت تفكيك 
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)kVp ( مولد پرتو ايكس دستگاه از كمترين مقدار تا بيشـترين مقـدار آن بـه    قابل دسترس براي المپ
  ها نيـز انتخـاب شـود و در   ترتيب بر روي ميز فرمان دستگاه تنظيم نموده، جريان و زمان متناسب با آن

  .مرحله عمل پرتودهي انجام شود 8
  .متوالي انجام پذيردصورت  اي و بهدقيقه 10االمكان مراحل پرتودهي در مدت زمان كوتاه  حتي     -3
  .براي هر مرحله، سه بار عمل پرتودهي تكرار شود    -4
 .ثبت گردد 22-2-5گيري شده در جدول دست آمده براي خروجي اندازه نتايج به    -5

بايد به حالت اوليه برگردانده شـود  ) زمان، جريان، ولتاژ(قبل از هر بار عمل پرتودهي، تنظيمات مربوطه     :نكته
  .مجدداً براي پرتودهي بعدي تنظيم گرددو 

دست آيد و در جـدول   به) كه سه بار تكرار شده است(براي هر مرحله پرتودهي  خروجي مقدار ميانگين - 6
  .ثبت گردد 5-2-22

 

  22- 2-5جدول 

  

kVp mA 
T 

(ms) 

D1 

(µGy) 

D2 

(µGy) 

D3 

(µGy) 

ميانگين 

 ها قرائت
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  )شكن و آنژيوگرافياتاق عمل، سنگ( آرمفلوروسكوپي و انواع سي دستگاه هاي كنترل كيفيآزمون   5-3

هاي فلوروسكوپي بـر اسـاس نـوع آزمـون و دوره     هاي مربوط به كنترل كيفي دستگاهآزمون 1-3-5در جدول 
  .زماني انجام آن ارائه شده است

  

  1-3-5جدول 
  

  نام آزمون

  نوع آزمون

  اي دوره

  )دوره انجام(
  بحراني  پذيرش

  )ماهانه( �   FSDصحت
�  �  

  )ماهانه( �  صحت كليماتور فلورسكپي
�  �  

  )ساالنه( �    صحت ولتاژ در حالت راديوگرافي
�  �  

  )ساالنه( �    تكرارپذيري ولتاژ در حالت راديوگرافي
�  �  

  )ساالنه( �    در حالت فلورسكوپي صحت ولتاژ 
�  �  

  )ساالنه( �    تكرارپذيري ولتاژ در حالت فلورسكوپي
�  �  

  )ساالنه( �  صحت زمان
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري زمان
�  �  

  )ماه I.I(  � )6سانتي متري  30(خروجي فلوروسكوپي در هوا در فاصله مرجع 
�  �  

  )ساالنه( �  I.Iآهنگ دز  در ورودي 
�  �  

  )ساالنه( �  زنگ خطر تايمر
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري خروجي  
�  �  

  )ساالنه( �  آمپر خطي بودن خروجي نسبت به ميلي
�  �  

  )ساالنه( �  خطي بودن خروجي نسبت به زمان
�  �  

  )ساالنه( �  در حالت راديوگرافي HVLگيري اندازه
�  �  

  )ساالنه( �  در حالت فلورسكوپي HVLگيري اندازه
�  �  

  )ماهانه( �  اعوجاج
�  �  

  )ماهانه( �  قدرت تفكيك در كنتراست پايين يا آستانه كنتراست پايين
�  �  

 � � )ماهانه( �  قدرت تفكيك در كنتراست باال

 � � )ساالنه( �  نشت المپ و كليماتور  

 � � )ساالنه( �  AECدانسيته استاندارد سامانه 

 � � )ساالنه( �  تكرارپذيري آشكارساز

 � � )ساالنه( �  AECهاي سامانه  سنج عملكرد زمان

 � � )ساالنه( �  )kVp  )kVp Trackingنسبت به تغييرات  AECعملكرد سامانه 

 � � )ساالنه( �  )Thickness Tracking( تغييرات ضخامت فانتوم نسبت به AECعملكردسامانه 

 � � )ساالنه( �  *هاي بصري آزمون

هاي هشداردهنده خطر پرتو، كليد و مكانيزم پشـتيبان   چراغ، هاي شناسائي و عالمت خطرپرتو ها و پالك برچسبشامل دارا بودن     *
                                      ...كليد كنترل پرتودهي، استحكام مكانيكي قطعات و اجزاء دستگاه پرتوساز و  Dead manقطع اضطراري پرتودهي، 
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  )FLO 01(مشخصات المپ   1- 5-3

از قبيل نام (هاي مولد پرتو ايكس دستگاه فلورسكوپي تحت آزمون كليه مشخصات و اطالعات مربوط به المپ
اين اطالعات و مشخصـات  . ثبت شود 2-3-5در جدول ...) سازنده، نوع يا مدل، شماره سريال محفظه تيوب و

هـاي نصـب شـده توسـط     و پـالك  ها هاي فني همراه دستگاه و نيز اطالعات مندرج بر روي برچسب از كتابچه
  .باشدهاي مولد پرتو قابل استخراج ميكمپاني سازنده بر روي بدنه المپ

 
  2-3-5جدول 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ) 02FLO( مشخصات دستگاه 2- 5-3

مشخصات مربوط به دستگاه فلورسكوپي مانند نام سازنده، شماره سـريال قسـمت مولـد ولتـاژ بـاال و شـماره       
 .ثبت گردد 3-3-5شناسه واحد قانوني بر اساس جدول 

  
  3-3-5جدول 

  

  

 

 

 

 

 
  )FSD )FLO 03 آزمون صحت 3- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون ارزيابي حداقل فاصله تنظيمي بين المپ مولد پرتو ايكس دستگاه فلورسكوپي 

  .و تخت بيمار است
  :دوره زماني انجام آزمون •

هـاي  جـايي در قسـمت   اين آزمون پس از نصب دستگاه و يا هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه و يـا جابـه  
 .پذيرديز دستگاه صورت ميكليماتور المپ مولد پرتو ايكس و يا م

  نام سازنده

  نوع يا مدل

  insertشماره سريال 

  housingشماره سريال 

  kVpماكزيمم 

  mAماكزيمم 

  )mm(فيلتراسيون كلي 

  نام سازنده

  شماره سريال ژنراتور

  شماره شناسه واحد قانوني
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 ).متر(گيري طول استاندارد نوار اندازه

  :روش انجام آزمون •
 .از سطح ميز دستگاه تنظيم گردد cm 70المپ مولد پرتو ايكس باالي تخت در فاصله  -1

ه با وارسي آند المـپ  ها، اين نقطدر اغلب المپ. نقطه كانوني المپ مولد پرتو ايكس دقيقاً مشخص شود -2
هايي را بر روي قسمت ها نشانهبسياري از سازنده. در انتهاي محفظه المپ به آساني قابل تشخيص است

 .دهنددهند و محل نقطه كانوني را با آنها نشان ميانتهايي محفظه المپ قرار مي

 .گيري شوددقت اندازه به كانوني المپ تاسطح تخت فاصله بين نقطه 1-3-5مطابق شكل  ازمتر، بااستفاده -3

 .ثبت گردد 4-3-5گيري شده در جدول مقدار فاصله اندازه -4

از  cm 40اين المپ در فاصـله  . (مراحل فوق براي المپ مولد پرتو ايكس زير تخت دستگاه تكرار گردد -5
 .) سطح ميز دستگاه تنظيم گردد

از سـطح ميـز    20cmالمپ اين دستگاه در فاصـله  . (انجام شود نيز 1مراحل فوق براي دستگاه سي آرم - 6
 .)دستگاه تنظيم گردد

                    

  

  .گيري فاصله كانوني تا سطح تخت بيماراندازه )1-3- 5شكل  (

 
  4-3-5جدول 

  

  

  

  :معيار پذيرش •
و  mm 700معيار پذيرش براي دستگاه فلورسكوپي، براي المپ باالي تخت فاصله بيشـتر يـا مسـاوي    

آرم فاصـله بيشـتر يـا مسـاوي      براي دستگاه سي چنين هم. است mm 400براي المپ زير تخت فاصله 
200 mm مورد پذيرش خواهد بود.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 c– arm 

FSD  گيري شده اندازه 
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  :معيار اصالح •

المپ مولد پرتو ايكس از سطح تخت كمتـر از مقـادير    گيري شده براي فاصلهكه مقادير اندازهدرصورتي
  .باشد، بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام شود 5-3-5قابل پذيرش ذكر شده درجدول 

  

  5-3-5جدول                                                     
 

                                                                 
  
  
  

                   
                              

  )FLO 04( آزمون صحت كليماتور فلورسكوپي 4- 5-3

  :هدف آزمون •
تعيين ابعاد پرتو ايكس فلورسكوپي و اطمينان از محدود شدن ميدان پرتو بـه  هدف از انجام اين آزمون 

  .است 2ها و همه فواصل بين گيرنده تصوير و نقطه كانونيبراي همه ابعاد ميدان 1گيرنده تصوير

هاي فلورسكوپي اسـت كـه فاصـله بـين المـپ مولـد       اين آزمون ويژه دستگاه دستورالعمل ارائه شده در    :نكته
هـاي  بـراي سـاير دسـتگاه   . ، متغيـر اسـت  IIيـا بـه اختصـار     3پرتوايكس و قسمت تشديد كننده تصوير

آرم كـه فاصـله مـذكور ثابـت و بـدون تغييـر اسـت، انجـام مراحـل           هاي سـي  فلورسكوپي مانند دستگاه
  .گرددغيرمرتبط آزمون حذف مي

  :دوره زماني انجام آزمون  •
هـاي  پس از هرگونه تعمير و يا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت     چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردالمپ مولد پرتو ايكس، كليماتور و يا تشديدكننده تصوير صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

 .24cm  × 30cmكاست بارگذاري شده  -1

  ).متر(گيري طول نوار اندازه -2
  :روش انجام آزمون •
 .در وضعيتي قرار گيرند كه بيشترين فاصله را با يكديگر داشته باشند IIالمپ مولد پرتو ايكس و  -1

 .انتخاب شود و كليماتور كامالً باز گردد II بزرگترين محدوده تصوير براي -2

تـا حـد ممكـن در    ) و يا يك فيلم كه درون پاكت مخصوص خـود قـرار دارد  (يك كاست بارگذاري شده  -3
 .قرار گيرد IIفاصله نزديك به 

ــا شــر -4 ــد پرتــو ايكــس mAو جريــان  kVpاز نظــر ولتــاژ (ايطي فــيلم ب مــورد پرتــودهي ) المــپ مول
 .ايجاد شود 1.0فلوروسكوپيك قرار گيرد كه تصويري با چگالي نوري تقريبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 image receptor 

2
 Focus 

3
 image intensifier 

 نوع دستگاه مورد بررسي قابل پذيرش FSDحداقل 

mm 400 Undertable X-ray Tube 

mm 700 Overtable X-ray Tube 

mm 200 C-arm 
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  گيـري و در جـدول  انـدازه  2-3-5فيلم ظاهر شود و ابعاد تصوير ايجادشده بـر روي آن مطـابق شـكل     

 image intensifier سايزهاي( IIهاي تصوير قابل دسترس درقسمت 

 .در وضعيتي قرار گيرند كه كمترين فاصله را با يكديگر داشته باشند

روي مـانيتور دسـتگاه    هـاي كليمـاتور بـر   

از  IIشود، تدريجاً فاصله بين المپ مولـد پرتـو ايكـس و    
شـود،  حداقل به حداكثر افزايش داده شود و هرگونه تغيير در موقعيت كليماتور كه در مانيتور ظاهر مي

صـورت يـك    طـور اتوماتيـك توسـط كليمـاتور بـه     
نظـر از  صـرف (نيسـت   IIاي و يا مستطيلي كه قطر يا ضلع بزرگتر در آن بزرگتـر از قطـر   

 محـدود شـده و  ) IIالمپ مولد پرتـو ايكـس تـا    
بـا قطـر آن مطابقـت داشـته       IIبـه به عبارت ديگر ابعاد ميدان پرتو در محـل ورودي  

 IIآزمون تطابق ميدان تابش و سطح 

  

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

فيلم ظاهر شود و ابعاد تصوير ايجادشده بـر روي آن مطـابق شـكل     
 .ثبت گردد 3-6

هاي تصوير قابل دسترس درقسمت ميدان كليه براي 5تا  3مراحل 
 .تكرار شود) در صورت وجود

در وضعيتي قرار گيرند كه كمترين فاصله را با يكديگر داشته باشند IIالمپ مولد پرتو ايكس و 
هـاي كليمـاتور بـر   نحوي تنظيم شود كه لبهپرتو ايكس با استفاده از كليماتور به

 .فلورسكوپي مشاهده گردد

شود، تدريجاً فاصله بين المپ مولـد پرتـو ايكـس و    در حالي كه پرتودهي در فلورسكوپي انجام مي
حداقل به حداكثر افزايش داده شود و هرگونه تغيير در موقعيت كليماتور كه در مانيتور ظاهر مي

 .بررسي و كنترل گردد

طـور اتوماتيـك توسـط كليمـاتور بـه      بايد بـه  IIس فلورسكوپي در ورود به قسمت پرتو ايك
اي و يا مستطيلي كه قطر يا ضلع بزرگتر در آن بزرگتـر از قطـر   محدوده دايره

المپ مولد پرتـو ايكـس تـا     Focusو يا فاصله نقطه  IIاندازه محدوده موثر و فعال 
به عبارت ديگر ابعاد ميدان پرتو در محـل ورودي  . نمايش داده شود

 .باشد

                              

  

آزمون تطابق ميدان تابش و سطح  )2-3- 5شكل  (

  6-3-5جدول 

  ميزان اختالف قطر موثر ميدان تابش با قطر دريافت كننده تصوير

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 
فيلم ظاهر شود و ابعاد تصوير ايجادشده بـر روي آن مطـابق شـكل      -5

5-3
مراحل  - 6

در صورت وجود
المپ مولد پرتو ايكس و  -7
پرتو ايكس با استفاده از كليماتور به -8

فلورسكوپي مشاهده گردد
در حالي كه پرتودهي در فلورسكوپي انجام مي -9

حداقل به حداكثر افزايش داده شود و هرگونه تغيير در موقعيت كليماتور كه در مانيتور ظاهر مي
بررسي و كنترل گردد

پرتو ايك -10
محدوده دايره

اندازه محدوده موثر و فعال 
نمايش داده شود

باشد
 

  

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ميزان اختالف قطر موثر ميدان تابش با قطر دريافت كننده تصوير
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  :معيار پذيرش •

اي است كه ابعاد ميدان پرتو ايكس كمتر و يا برابـر بـا ابعـاد    گونه معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون به

II  1ز هر طرف معادل او حداكثر خطاي مورد قبول cm باشد.  

  :معيار اصالح •
از هـر طـرف اخـتالف     cm 1بيشـتر از   IIكه ابعاد ميدان پرتو ايكس نسبت به ابعاد قسـمت  در صورتي

  . عمل آيد داشته باشد بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام الزم به

  )FLO 05( آزمون صحت ولتاژ 5- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان صحت ولتاژ المپ پرتو ايكس در طول زمـان انجـام فلورسـكوپي    

ر دستگاه با ولتاژ تنظيم شده بر روي ميز فرمان دستگاه نحوي كه ولتاژ توليد شده توسط ژنراتو است، به
  .با يكديگر مطابقت داشته باشد

  :دوره زماني انجام آزمون •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت          چنـين  هـم صورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

  .يك صفحه الستيكي سربي -2
  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گـرم شـدن را سـپري نمـوده      -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

ر اضافي كه احياناً توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه فلورسكوپي قرار داده شده است، قبـل  هرگونه فيلت -2
 .از انجام اين آزمون برداشته شود

بر روي ميز تخت فلورسكوپي در فاصـله مناسـب و در مقابـل المـپ مولـد       گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3
دد كـه طبـق دسـتورالعمل كمپـاني     قرار داده شود، اطمينان حاصل گر 3-3-5پرتوايكس مطابق شكل 

مطـابق   گر تحليلدستگاه . دهدطور كامل پوشش مي ، پرتو ايكس، سطح آشكارساز را بهگر تحليلسازنده 
 .دستورالعمل شركت سازنده آن براي انجام اين آزمون تنظيم شود

 گـر  تحليـل در مورد المپ مولد پرتو ايكس زير تخت دستگاه فلورسكوپي، الزم است آشكارساز دسـتگاه      :نكته
  .بر روي ميز قرار داده شود) پشت و رو(طور وارونه به

تواند بـا مشـاهده تصـوير فلورسـكوپي بـر روي مونيتـور       اين عمل مي. پرتو ايكس متمركز و تنظيم شود -4
 .دستگاه مورد تاييد قرار گيرد

دستگاه فلورسكوپي در موقعيت مناسب قفل شـده   1اطمينان حاصل شود كه قسمت تغييردهنده متوالي -5
 .نشود گر تحليلاست و مانع از پرتودهي به سطح آشكارساز دستگاه 

منظور حفاظت ورودي فسفري آن از پرتوهاي به(دستگاه  II يك صفحه الستيكي سربي بر روي قسمت - 6
 . شود قرار داده) ايكس تضعيف نشده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 serial changer 
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 منظور بررسي و مشاهده هرگونه مشخصات غير متعارف مربوط به المپ مولد پرتو ايكس، بـا اسـتفاده  
 يك منحني مشخصه مربوط به پرتـو در محـدوده ولتـاژ متوسـط يعنـي در حـدود      

 مثـال  عنـوان  بـه (و جريان المـپ ثابـت   حداقل در هفت مرحله 
افـزايش داده تـا    10kVpانجام شود و در هر مرحله ولتاژ المپ را 

 .ثبت گردد 7-3-5مقادير تنظيمي در جدول 

 .ثبت شود 3-7

اي باشد كه تمـام مقـادير قابـل اسـتفاده در كلينيـك از جملـه       

دسـتگاه  ميانگين مقادير ولتاژ قرائت شده در هر مرحله پرتودهي محاسبه و بـا ولتـاژ تنظيمـي بـر روي     
صـورت كسـري از    محاسبه و بـه ) تفاوت بين ولتاژ تنظيمي با ميانگين ولتاژها

  .زمان و خروجي دستگاهگيري، ولتاژ و 

 شرايط تنظيمي پرتودهي

زمان 

 (ms)تنظيمي

mA   

 تنظيمي

kVp 

 تنظيمي

   

   

   

   

   

   

   

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

منظور بررسي و مشاهده هرگونه مشخصات غير متعارف مربوط به المپ مولد پرتو ايكس، بـا اسـتفاده  
يك منحني مشخصه مربوط به پرتـو در محـدوده ولتـاژ متوسـط يعنـي در حـدود       گر تحليلاز دستگاه 
70kVp ترسيم گردد. 

حداقل در هفت مرحله ) هاپرتودهي(ها گيرييك سري از اندازه
1mA ( 60و با شروع از ولتاژkVp  انجام شود و در هر مرحله ولتاژ المپ را

مقادير تنظيمي در جدول . به باالترين مقدار قابل تنظيم ولتاژ المپ برسد
3-5جدول براي هر ولتاژ سه بار عمل پرتودهي تكرار و نتايج در 

اي باشد كه تمـام مقـادير قابـل اسـتفاده در كلينيـك از جملـه       گونه محدوده ولتاژ مورد استفاده بايد به
  .ولتاژهاي مربوط به فلورسكوپي كودكان را نيز شامل شود

ميانگين مقادير ولتاژ قرائت شده در هر مرحله پرتودهي محاسبه و بـا ولتـاژ تنظيمـي بـر روي     
تفاوت بين ولتاژ تنظيمي با ميانگين ولتاژها(مقدار خطا . مقايسه گردد

 .ثبت شود 7-3-5در ستون مربوطه در جدول ) درصد( 100

                                         

  

  

  

  

  

  

  
  

گيري، ولتاژ و نحوه قرارگيري آشكارساز، اندازه )3-3-5شكل (
                                                          

 7-3-5جدول 
  

قرائت 

 اول

قرائت 

 دوم

قرائت 

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

 درصدخطا خطا ميزان

     

     

     

     

     

     

     

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 
منظور بررسي و مشاهده هرگونه مشخصات غير متعارف مربوط به المپ مولد پرتو ايكس، بـا اسـتفاده  به -7

از دستگاه 
kVp

يك سري از اندازه -8
mA

به باالترين مقدار قابل تنظيم ولتاژ المپ برسد
براي هر ولتاژ سه بار عمل پرتودهي تكرار و نتايج در  -9

محدوده ولتاژ مورد استفاده بايد به    :نكته
ولتاژهاي مربوط به فلورسكوپي كودكان را نيز شامل شود

ميانگين مقادير ولتاژ قرائت شده در هر مرحله پرتودهي محاسبه و بـا ولتـاژ تنظيمـي بـر روي      -10
مقايسه گردد

100
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  :معيار پذيرش •

نسبت به ولتاژ تنظيمي  %10معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون، خطاي كمتر يا مساوي 
  .بر روي دستگاه در هر مرحله پرتودهي است

  :معيار اصالح •
تـا   %10ها نسبت به ولتاژ تنظيمي بـين  گيريدست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدر صورتي

  .باشد، دستگاه فلورسكوپي نياز به اصالح و رفع عيب دارد 20%
  :معيار تعليق •

 %20ها نسبت به ولتاژ تنظيمي بيش از گيريدست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدر صورتي
كننـده بايـد نسـبت بـه رفـع       برداريز بهرهباشد، استفاده از دستگاه فلورسكوپي مجاز نخواهد بود و مرك

  .عمل آورد مشكل و عيب دستگاه اقدام الزم را به

  )FLO 06( آزمون تكرارپذيري ولتاژ 6- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون اطمينان از دقت عملكرد قسمت مربـوط بـه ولتـاژ المـپ مولـد پرتـو ايكـس        

االمكان و در حدود  يكسان، حتي kVp و شرايط هاي مختلفكه در حالتنحوي  فلورسكوپي است، به به
  .دستگاه يكسان و مشابه با يكديگر باشد  kVpخطاي مجاز تعريف شده،

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس ازهرگونه تعمير و يا تعويض قطعه برروي قسمت توليدكننده  چنين همصورت ساالنه و اين آزمون به

  . پذيردرت ميولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صو
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  20- 5-2

 .پذير هاي سربي انعطافصفحه 21- 5-2

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكـس فلورسـكوپي زمـان گـرم شـدن را       -1

 .ستگاه قيد شده استاين مدت زمان در كتابچه راهنماي د. سپري نموده است

قـرار   3-3-5قسمت آشكارساز دستگاه در فاصله و جهت مناسب از المپ مولد پرتو ايكس مطابق شكل  -2
 گـر  تحليـل براي اين كار طبق دسـتورالعمل سـازنده دسـتگاه    . داده شود و براي اين آزمون تنظيم گردد

 . اقدام گردد

ورد استفاده قرار گرفتند مجدداً بر روي دستگاه مقادير ولتاژ كه در آزمون صحت ولتاژ در هفت مرحله م -3
بار عمـل   3) مشابه آزمون صحت ولتاژ( msو  mAتنظيم و براي هر ولتاژ با شرايط قابل دسترس براي 

 .پرتودهي تكرار گردد

هاي متوالي و پشت سرهم براي هـر ولتـاژ   گيرياي، اندازهدقيقه 10بدين منظور در يك محدوده زماني  -4
 .)و براي هر ولتاژ سه بار عمل پرتودهي صورت گيرد. (انجام شودتنظيمي 

قبل از هر بار عمل پرتودهي، مقادير تنظيمي بر روي دستگاه به حالت اوليه برگردانـده و مجـدداً بـراي     -5
شود تا هرگونه خطـاي موجـود در كليـدها و يـا     اين كار براي آن انجام مي. پرتودهي بعدي تنظيم گردد

وجود بر روي ميز فرمان دستگاه فلورسكوپي نيـز مشـخص شـود و شـرايط بـه صـورت       گرهاي مانتخاب
 .تر ايجاد گردد واقعي
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هـا در هـر    ثبت و ميانگين آن گر تحليلولتاژهاي قرائت شده توسط دستگاه  8-3-5جدول  با استفاده از - 6

 .مرحله براي سه بار قرائت محاسبه شود

SDبا استفاده از روابط  -7 �  �∑ �X��X �X���
CVو  ��" �  SDX     به ترتيب انحراف معيار و ضـريب تغييـرات

ميـانگين ولتاژهـا در هـر مرحلـه       Xگيري شـده،  ولتاژ اندازه XM در اين روابط،. براي ولتاژ محاسبه گردد
 .ها استتعداد پرتودهي nپرتودهي و 

  

  8-3-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :معيار پذيرش •
  .است %5ولتاژ كمتر يا مساوي  CVمعيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون ضريب تغييرات 

  :معيار اصالح •
باشـد، دسـتگاه    %20تـا   %5دسـت آمـده بـراي ولتـاژ بـين       بـه  CVكه ضـريب تغييـرات   در صورتي

  .فلورسكوپي نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه     %20دست آمده براي ولتاژ بيشتر از  به CVكه ضريب تغييرات در صورتي
برداري كننده بايد نسبت به رفع مشكل و عيب دستگاه اقـدام  فلورسكوپي مجاز نخواهد بود و مركز بهره

  .نمايد

  )FLO 07( )در حالت راديوگرافي (آزمون صحت ولتاژ  7- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان صحت ولتاژ در طول زمان انجام عمل راديوگرافي با المـپ مولـد   

نحوي كه ولتاژ توليد شده توسط ژنراتور دستگاه با ولتاژ تنظـيم  بهپرتو ايكس دستگاه فلورسكوپي است، 
  .ميز فرمان دستگاه با يكديگر مطابقت داشته باشدشده بر روي 

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت توليـد      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  

kVp سوم قرائت دوم قرائت قرائت اول تنظيمي 
ميانگين 

  ها قرائت

  انحراف

 معيار

رات يتغي ضريب

)CV( 
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .پذيرصفحه سربي انعطاف -2

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گـرم شـدن را سـپري نمـوده      -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

پرتو دستگاه فلورسـكوپي قـرار داده شـده اسـت، قبـل از      هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير  -2
 .انجام اين آزمون برداشته شود

بـر روي تخـت فلورسـكوپي در فاصـله      گـر  تحليـل طبق دستورالعمل شركت سازنده آشكارساز دسـتگاه   -3
قرار داده شود و اطمينـان حاصـل شـود كـه      3-3-5مناسب و در مقابل المپ پرتو ايكس مطابق شكل 

. دهدطور كامل پوشش مي ، پرتو ايكس سطح آشكارساز را بهگر تحليلل شركت سازنده طبق دستورالعم
 .براي انجام اين آزمون تنظيم شود گر تحليلسپس دستگاه 

 گـر  تحليـل در مورد المپ مولد پرتو ايكس زير تخت دستگاه فلورسكوپي الزم است آشكارسـاز دسـتگاه       :نكته
  .ز قرار داده شودبر روي مي) پشت و رو(طور وارونه  به

تواند بـا مشـاهده تصـوير فلورسـكوپي بـر روي مونيتـور       اين عمل مي. پرتو ايكس متمركز و تنظيم شود -4
 .دستگاه مورد تاييد قرار گيرد

اطمينان حاصل شود كه قسمت تغيير دهنده متوالي دستگاه فلورسكوپي در موقعيت مناسب قفل شـده   -5
 .باشدنمي گر تحليلدستگاه  است و مانع از پرتودهي به سطح آشكارساز

منظـور حفاظـت ورودي فسـفري آن از    بـه (دسـتگاه   IIپذير بـر روي قسـمت   يك صفحه سربي انعطاف - 6
اطمينان حاصل گردد كه اين صفحه، بـا حركـت قسـمت    . قرار داده شود) پرتوهاي ايكس تضعيف نشده

 .كندمتحرك تغيير دهنده فيلم دستگاه تداخلي ايجاد نمي

سي و مشاهده هرگونه مشخصات غيرمتعارف مربوط به المپ مولد پرتو ايكس، با استفاده از منظور برربه -7
 70kVpيك منحني مشخصه مربوط به پرتو در محدوده ولتاژ متوسط يعني درحدود گر تحليلدستگاه 

 .ترسيم شود 

انجـام شـود و در هـر مرحلـه      60kVpها، حداقل در هفت مرحله با شروع از ولتـاژ  يك سري پرتودهي -8
زمـان  . افزايش داده شود تا بـه بـاالترين مقـدار قابـل تنظـيم ولتـاژ المـپ برسـد          10kVpولتاژ المپ،

بـراي هـر    mAمقدار . انتخاب نشود 0.2Sو ترجيحاً بيشتر يا مساوي  0.1Sپرتودهي كمتر يا مساوي 
 .نظر گرفته شودولتاژ تنظيمي در محدوده مقادير قابل دسترس در آن ولتاژ در 

 .در هر مرحله از پرتودهي و براي شرايط تنظيم شده بر روي دستگاه، سه بار عمل پرتودهي تكرار گردد -9

  در هـر مرحلـه محاسـبه و در جـدول     گر تحليلگانه توسط دستگاه ميانگين مقادير ولتاژ قرائت شده سه -10
 .ثبت گردد 5-3-9

نسبت به شرايط تنظيمي بـر روي دسـتگاه محاسـبه و     ميزان اختالف مقدار ميانگين ولتاژ در هر مرحله -11
 .ثبت گردد 9-3-5در جدول ) درصد( 100صورت كسري از  به
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  9-3-5جدول 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :معيار پذيرش •

نسبت به ولتاژ تنظيمي  %10معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون، خطاي كمتر يا مساوي 
 . بر روي دستگاه است

  :معيار اصالح •
تـا   %10ها نسبت به ولتاژ تنظيمي بـين  گيريمرحله از اندازهدست آمده در هر  كه خطاي بهدر صورتي

  .باشد دستگاه فلورسكوپي نياز به اصالح و رفع عيب دارد 20%
  :معيار تعليق •

 %20ها نسبت به ولتاژ تنظيمي بيش از گيريدست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدر صورتي
برداري كننـده بايـد نسـبت بـه رفـع      خواهد بود و مركز بهرهباشد، استفاده از دستگاه فلورسكوپي مجاز ن

  .مشكل و عيب دستگاه اقدام نمايد

  )FLO 08( )در حالت راديوگرافي(آزمون تكرارپذيري ولتاژ   8- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون اطمينان از دقت عملكرد قسمت مربـوط بـه ولتـاژ المـپ مولـد پرتـو ايكـس        

 kVp هـاي مختلـف و شـرايط   در حالـت كـه  نحـوي حالت راديوگرافي است، بهدستگاه فلورسكوپي در 

دستگاه يكسـان و مشـابه بـا يكـديگر      kVpاالمكان و در حدود خطاي مجاز تعريف شده،  يكسان، حتي
  .باشد

  :دوره زماني انجام آزمون •
مت و يـا تعـويض قطعـه بـر روي قسـ      پـس از هرگونـه تعميـر    چنـين  هـم صورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

  .پذيرصفحه سربي انعطاف -2

 شرايط تنظيمي پرتودهي
 قرائت

 اول 

قرائت

 دوم

 قرائت

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

تنظيمي  زمان

)ms(  

mA   
 تنظيمي

kVp 
 تنظيمي

 درصدخطا خطا ميزان
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  :روش انجام آزمون •
 قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكـس فلورسـكوپي زمـان گـرم شـدن را      -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. سپري نموده است

  در فاصله و جهت مناسب از المپ مولد پرتـو ايكـس مطـابق شـكل     گر تحليلقسمت آشكارساز دستگاه  -2
براي اين كار طبق دستورالعمل سـازنده دسـتگاه   . قرار داده شده و براي اين آزمون تنظيم گردد 5-3-3

 . م شوداقدا گر تحليل

مقادير ولتاژ كه در آزمون جهت ولتاژ در هفت مرحله مورد استفاده قرار گرفتند، مجدداً بر روي دستگاه  -3
سـه بـار   ) مشابه آزمون صـحت ولتـاژ  (و زمان mAتنظيم و براي هر ولتاژ با شرايط قابل دسترس براي 

 .عمل پرتودهي تكرار گردد

گيري متـوالي و پشـت سـرهم بـراي هـر ولتـاژ       اندازه اي،دقيقه 10بدين منظور در يك محدوده زماني  -4
 .)و براي هر ولتاژ  سه بار عمل پرتودهي صورت گيرد(تنظيمي انجام شود 

قبل از هر بار عمل پرتودهي، مقادير تنظيمي بر روي دستگاه به حالت اوليـه برگردانـده شـود و مجـدداً      -5
شود تا هرگونه خطاي موجود در كليد و يا ياين كار براي آن انجام م. براي پرتودهي بعدي تنظيم گردد

شـرايط مشـابه ايجـاد     برروي ميز فرمان دستگاه فلورسكوپي نيزمشـخص شـود و   گرهاي موجودانتخاب
و ميـانگين آنهـا در    گـر  تحليل، ولتاژهاي قرائت شده توسط دستگاه 10-3-5با استفاده از جدول  .گردد

 .هر مرحله و براي  سه بار قرائت محاسبه و در جدول مربوطه ثبت گردد

SDبا استفاده از روابط  - 6 � �∑ �X��X �X���
CVو  ��" �  SDX      به ترتيب انحراف معيـار و ضـريب تغييـرات

  گيـري شـده،  ام انـدازه  iولتـاژ   XMدر ايـن روابـط،   . ثبت شـود  10-3-5براي ولتاژ محاسبه و در جدول 
X   ميانگين ولتاژها در هر مرحله پرتودهي وn باشدها ميتعداد پرتودهي. 

 

  10-3-5جدول 

  

  
  

  

  

  

  

                
  :معيار پذيرش •

  .است %5ولتاژ كمتر يا مساوي  CVمعيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون ضريب تغييرات 
  :معيار اصالح •

باشد دستگاه فلورسـكوپي   %20تا  %5دست آمده براي ولتاز بين  به CVكه ضريب تغييرات درصورتي
  .نياز به اصالح و رفع عيب دارد

kVp سوم قرائت دوم قرائت قرائت اول تنظيمي 
ميانگين 

  ها قرائت

  انحراف

 معيار

رات يتغي ضريب

)CV( 
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  :معيار تعليق •
باشـد اسـتفاده از دسـتگاه     %20دست آمده براي ولتـاژ بيشـتر از    به CVكه ضريب تغييرات درصورتي

برداري كننده بايد نسبت به رفع مشكل و عيب دستگاه اقـدام  فلورسكوپي مجاز نخواهد بود و مركز بهره
  .نمايد

  )FLO 09( آزمون صحت زمان 9- 5-3

  :هدف آزمون •
براي آن دسـته از  (فلورسكوپي سنج دستگاه هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان صحت عملكرد زمان

اي كه اطمينان حاصل شود گونهاست، به) ها كه قابليت انتخاب و نمايش زمان پرتودهي را دارنددستگاه
همان زماني است كـه بـر روي ميـز    ) كه توسط دستگاه توليد شده است(زمان واقعي پرتودهي به بيمار 

  .فرمان دستگاه فلورسكوپي تنظيم شده است
  :ي انجام آزموندوره زمان •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه مولد ولتاژ باال يا قسـمت   چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيردسنجي دستگاه صورت ميزمان

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .تهاجمي پرتو ايكسغير گر تحليلدستگاه  -1

  .صفحه سربي -2
  روش انجام آزمون •
اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گـرم شـدن را سـپري نمـوده     قبل از انجام آزمون  -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

مربوط به اين آزمون بر روي ميز دستگاه و در فاصله مناسب از المپ مولـد   گر تحليلآشكارساز دستگاه  -2
بر ميدان پرتو روي آن متمركز گردد وسپس براي اين  قرار داده شود و 3-3-5پرتو ايكس مطابق شكل 

 . آزمون تنظيم گردد

منظور حفاظـت ورودي فسـفري آن از پرتوهـاي ايكـس     به(دستگاه  IIيك صفحه سربي بر روي قسمت  -3
 .قرار داده شود) تضعيف نشده

 تـداخلي ايجـاد   1اطمينان حاصل شود كه اين صفحه، با حركـت قسـمت تغييـر دهنـده فـيلم دسـتگاه       -4
 .كند نمي

گيـري زمـان   انـدازه . انجـام شـود   70kVpدر ولتـاژ حـدوداً    ها در هفت مرحله ويك سري از پرتودهي -5
تكـرار و تـا    0.1sهـاي زمـاني   آغاز و با فاصـله ) 0.1sولي نه كمتر از (پرتودهي با كمترين زمان ممكن 

هـا  هريـك پرتـودهي  . جام شودگيري اننيز عمل اندازه 1.0sو  0.5sهاي در زمان. ادامه يابد 0.5sزمان 
 .ثبت شود 11-3-5گيري شده در جدول مرتبه تكرار و مقادير اندازه 3براي 

صـورت لـزوم    در. هـا اسـتفاده شـود   هاي فوق قابل دسترس نيستند، نزديكترين مقادير بـه آن اگر زمان    :نكته
  .كار برد گيرند بههاي ديگري نيز كه عمالً در كلينيك مورد استفاده قرار مي توان زمان مي

ثبـت و ميـانگين    11-3-5ها در جدول براي پرتودهي گر تحليلمقادير زمان قرائت شده توسط دستگاه  - 6
 .گانه محاسبه گرددهاي سهمربوط به قرائت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 serial changer 
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بـر روي دسـتگاه فلورسـكوپي     (ms)ميزان خطاي مقدار ميانگين هر مرحله نسبت به زمـان تنظيمـي    -7

كه زمان تنظيمي  عنوان مثال درصورتي به. به زمان تنظيمي، ثبت شود صورت درصد نسبت محاسبه و به
 گـر  تحليـل  گيري آن توسـط دسـتگاه  اراندازهب باشد و ميانگين سه 100msروي دستگاه فلورسكوپي  بر

120ms 20دست آيد، مقدار خطا  بهms  خواهد بود %20و درصد آن نسبت به مقدار تنظيمي. 

  

  11-3-5جدول 

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  :معيار پذيرش •
نسبت به زمـان تنظيمـي بـر روي دسـتگاه      %10معيار پذيرش در اين آزمون، خطاي كمتر يا مساوي 

  .است
  :معيار اصالح •

تـا   %10ها نسبت به زمان تنظيمي بين گيريدست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدر صورتي
  .باشد، دستگاه فلورسكوپي نياز به اصالح و رفع عيب دارد 20%

  :ليقمعيار تع •
 %20ها نسبت به زمان تنظيمي بيش از گيريدست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدر صورتي

كننـده   بـرداري مقدار زمان تنظيمي باشد، استفاده از دستگاه فلورسكوپي مجاز نخواهد بود و مركز بهـره 
  .بايد نسبت به رفع عيب و اشكال دستگاه اقدام الزم را به عمل آورد

  )FLO 10( تكرارپذيري زمان آزمون 10- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون اطمينان از دقت عملكرد قسمت مربوط بـه كنتـرل زمـان پرتـودهي دسـتگاه      

يكسان، حتـي االمكـان و در حـدود     زمان هاي مختلف و شرايطدر حالتنحوي كه فلورسكوپي است، به
  .با يكديگر باشدخطاي مجاز تعريف شده، زمان دستگاه يكسان و مشابه 

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي قسمت مربوط به  چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردكنترل زمان پرتودهي و سنجش زمان پرتودهي و نيز توليدكننده ولتاژ باال صورت مي

 پرتودهيشرايط تنظيمي 
 قرائت

 اول 

قرائت

 دوم

 قرائت

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

kVp 
  تنظيمي

mA   
 تنظيمي

تنظيمي  زمان

)ms( 
 درصدخطا خطا ميزان
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  .غيرتهاجمي پرتو ايكس رگ تحليلدستگاه 

قبل از انجام اين آزمون، تكرارپذيري دستگاه فلورسكوپي در خروجي پرتو، صحت و تكرارپذيري ولتـاژ و      :نكته
از صـحت عملكـرد دسـتگاه     چنين هم. صحت زمان پرتودهي بايد مورد ارزيابي و تأييد قرار گرفته باشند

  .ظاهر كننده فيلم اطمينان حاصل گردد
  :م آزمونروش انجا •
قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شـدن را سـپري نمـوده     -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه فلورسكوپي قيد شده است. است

در فاصله و جهت مناسب از المپ مولد پرتو ايكـس بـر روي تخـت     گر تحليلقسمت آشكارساز دستگاه  -2
براي اين كار مطـابق دسـتورالعمل   . قرار داده شود و براي اين آزمون تنظيم گردد 3-3−5 مطابق شكل

 .اقدام گردد گر تحليلسازنده دستگاه 

كه در قسمت آزمون مربوط به صـحت زمـان مـورد اسـتفاه قـرار گرفتنـد        (ms)مقادير زمان پرتودهي  -3
هـا بـر روي   مجدداً مورد استفاده قرار داده شوند و شرايط ولتاژ و جريـان متناسـب بـا آن   ) هفت مرحله(

 .سه بار عمل پرتودهي تكرار شود براي هر زمان پرتودهي،. دستگاه تنظيم شود

 .صورت متوالي و پشت سرهم انجام شود اي و بهدقيقه 10اني ها در يك محدود زمگيريكليه اندازه -4

قبل از هر بار عمل پرتودهي، مقادير تنظيمي بر روي دستگاه را به حالت اوليه برگردانده و مجدداً بـراي   -5
گرهاي موجود بر روي ميـز  پرتودهي بعدي تنظيم گردد تا هرگونه خطاي موجود در كليدها و يا انتخاب

 .فلورسكوپي نيز مشخص شودفرمان دستگاه 

گانـه مربـوط بـه هـر مرحلـه       هاي سـه ، قرائت(ms)، مقدار زمان تنظيمي 12-3-5با استفاده از جدول  - 6
گيري شده است ثبت و ميانگين زمـان قرائـت شـده در هـر      اندازه گر تحليلپرتودهي كه توسط دستگاه 

 .مرحله پرتودهي محاسبه و در جدول مذكور ثبت گردد

مربوط به هـر مرحلـه از پرتـودهي بـا اسـتفاده از       (ms)ار و ضريب تغييرات زمان پرتودهي انحراف معي -7

SDروابط  � �∑ �X��X �X���
CVو  ��" � SD

X   ثبت شود 12-3-5محاسبه و در جدول. XM گيـري  اندازه

بـه ترتيـب انحـراف     CVو  SD. ها اسـت گيريتعداد اندازه nها و گيريميانگين اندازه  Xام و  iمرحله 
 .معيار و ضريب تغييرات است

  

  12-3-5جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

زمان تنظيمي 

(ms) 
 سوم قرائت دوم قرائت قرائت اول

ميانگين 
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  :معيار پذيرش •

 (ms)بـراي زمـان پرتـودهي     (CV)معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون، ضريب تغييرات 
 .است %5 كمتر يا مساوي 

  :معيار اصالح •
باشد دستگاه  %20تا  %5دست آمده براي زمان پرتودهي بين  به (CV) كه ضريب تغييرات صورتيدر

  .نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

باشد اسـتفاده از   %20دست آمده براي زمان پرتودهي بيشتر از  به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي
كننـده بايـد نسـبت بـه رفـع مشـكل و عيـب         بـرداري دستگاه فلورسكوپي مجاز نخواهد بود و مركز بهره

  .دستگاه اقدام نمايد

 )FLO 11( بيشينههاي نرمال و گيري دز ورودي به سطح بدن بيمار در حالتآزمون اندازه 11- 5-3

  :هدف آزمون •
و  (kVp , mA)تعيين ميزان خروجي فلورسكوپي در هوا در يك محدوده از فاكتورهاي انتخاب شـده  

  .نحوي كه مقدار خروجي از يك مقدار معين تجاوز نكنددر يك فاصله معين از المپ مولد پرتو ايكس به
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعـويض قطعـه مولـد ولتـاژ بـاال و       چنين هماين آزمون هر شش ماه يك بار و 
  . پذيردالمپ مولد پرتو ايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

  .صفحه سربي -2
  :روش انجام آزمون •
د كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شدن را سپري نموده قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شو -1

  .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است
كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه فلورسكوپي قرار داده شده است قبل از انجام  هرگونه فيلتر اضافي -2

 .اين آزمون برداشته شود

بـر روي تخـت فلورسـكوپي در فاصـله      گـر  تحليـل طبق دستورالعمل شركت سازنده آشكارساز دسـتگاه   -3
قرار داده شود و اطمينـان حاصـل شـود     3-3-5مناسب و در مقابل المپ مولد پرتو ايكس مطابق شكل 

طـور كامـل پوشـش    پرتو ايكس، سطح آشكارسـاز را بـه   گر تحليلكه طبق دستورالعمل شركت سازنده 
                                                                                . مطابق دستورالعمل سازنده آن تنظيم شود گر تحليلدستگاه . دده مي

 گـر  تحليـل در مورد المپ مولد پرتو ايكس زير تخت دستگاه فلورسكوپي، الزم است آشكارساز دسـتگاه      :نكته
 .بر روي ميز قرار داده شود) پشت و رو(طور وارونه  به

توانـد بـا   اين عمـل مـي  . تنظيم شود گر تحليلپرتو ايكس بر روي تخت دستگاه و روي سطح آشكارساز  -4
 قـرار  تاييد مورد) خارج از ميدان(دستگاه فلورسكوپي  (TV)مشاهده تصوير فلورسكوپي برروي مونيتور 

 .گيرد

هاي داراي سريال چنجر، سريال چنجر در موقعيت صـحيح خـود قفـل    دستگاهاطمينان حاصل شود در  -5
 .شده باشد
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منظور حفاظت ورودي فسـفري آن از پرتوهـاي ايكـس    

 mA(و در يك محدوده از فاكتورهاي پرتـودهي  
در شرايط نرمال براي فلوروسكوپي از ناحيه شكم از 

توجـه بـه    ها در فاصله مناسب بين نقطه كانوني المپ و بيمار انجام پذيرد و فواصـل بـا  
هـاي مربوطـه   هـاي مختلـف و المـپ   براي اين منظور و بـراي دسـتگاه  

II  با گذاشتن فانتوم با ضخامت زياد بـين ،
گيـري شـده و در   ، ميزان آهنگ دز ورودي به سطح فانتوم اندازه

در جـدول  ) mGy/minبرحسـب  (گيري شده در هـوا  

 .كه در دسترس است نيز انجام شود 

 mA  نسبت به ولتاژ المپ(kVp)   رسـم

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

منظور حفاظت ورودي فسـفري آن از پرتوهـاي ايكـس    به(دستگاه  IIيك صفحه سربي بر روي قسمت 
 .قرار داده شود) تضعيف نشده

و در يك محدوده از فاكتورهاي پرتـودهي   گر تحليلميزان خروجي فلورسكوپي در هوا با دستگاه 
kVp (در شرايط نرمال براي فلوروسكوپي از ناحيه شكم از . گيري شوداندازه 14-3-5جدول  مطابق با

 .گيري گردديك بيمار متوسط الجثه اندازه

ها در فاصله مناسب بين نقطه كانوني المپ و بيمار انجام پذيرد و فواصـل بـا  گيريهمه اندازه
براي اين منظور و بـراي دسـتگاه  . هاي مرجع تصحيح گردنداندازه
 .استفاده نمود 13-3-5توان از جدول  مي

IIو نزديك كردن تيوب به  IIبا گذاشتن روپوش سربي بر روي 

، ميزان آهنگ دز ورودي به سطح فانتوم اندازهدر حداكثر شرايط پرتودهي IIالمپ و 
 .ثبت گردد 14-3-5جدول 

  13-3-5جدول 

گيري شده در هـوا  تنظيمي همراه با دز اندازه mAو   kVpمقادير
 .ثبت شود 3-11

 kVpو  mAگيري براي حداكثر مقدار عمل پرتودهي و اندازه
mAمنحني كاليبراسيون خروجي در هوا براي مقدار مشخصي از 

 )4-3-5شكل ( .گردد

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 
يك صفحه سربي بر روي قسمت  - 6

تضعيف نشده
ميزان خروجي فلورسكوپي در هوا با دستگاه  -7

kVpو

يك بيمار متوسط الجثه اندازه
همه اندازه -8

اندازه
مي

با گذاشتن روپوش سربي بر روي  -9
المپ و 
جدول 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقادير -10
5-3

عمل پرتودهي و اندازه  -11
منحني كاليبراسيون خروجي در هوا براي مقدار مشخصي از   -12

گردد
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  14-3-5جدول 

  

 

  

                          

                                                          

  

 

                                                         

  

  

  

                                                              

  
  

  منحني كاليبراسيون خروجي دستگاه )4-3-5شكل (
 

 :معيار پذيرش •

با توجه به فواصـل  (معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون آن است كه حداكثر نرخ دز در هوا 
  شــرايط، در mGy/min 25در شــرايط نرمــال فلوروســكوپي ) الــذكر تعريــف شــده در جــدول فــوق

ABC mGy/min 50  و در شرايطBoost  mGy/min  75 هـايي  اين مقدار بـراي دسـتگاه  . باشد
  .تواند قابل قبول باشدمي 100mGy/minكه داراي نرخ دز بااليي هستند، حداكثر تا 

  شرايط پرتودهي mGy/min(  mA kVp (آهنگ دز

بيمار با ضـخامت نرمـال و   فلوروسكوپي    

 شرايط دستي

فلوروسكوپي بيمار با ضـخامت نرمـال و      

 ABCشرايط 

ــت     ــكوپي در حال ــراي  Boostفلوروس ب

  هاي كم نويز حالت

 حداكثر و بدترين شرايط   

براسونيكال يمنحن

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

50 60 70 80 90 100 110

kVp

DosRate (mGy)

0.5 mA

1 mA

2 mA

3 mA
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  :معيار اصالح •

نيـاز  باشد، دستگاه فلورسـكوپي   mGy/min 100تا  mGy/min 50كه نرخ دز درهوا بين صورتيدر
  .به اصالح دارد و بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام شود

  :معيار تعليق •
باشـد اسـتفاده از دسـتگاه فلورسـكوپي مجـاز       mGy/min 100كه نرخ دز در هوا بيشـتر از  درصورتي

  .برداري كننده از دستگاه بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام نمايدنيست و مركز بهره

  )II )FLO 12 آزمون آهنگ دز در ورودي 12- 5-3

  :هدف آزمون •
گيري و تعيين آهنگ دز پرتو در ورودي فسفري تشديد كننـده تصـوير دسـتگاه    هدف اين آزمون، اندازه

  .فلورسكوپي است
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت مولـد      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيردصورت مي (II)ولتاژ باال، المپ مولد پرتو ايكس و يا تشديد كننده تصوير 

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

درابعـاد دهانـه   ) 20mmمعادل يك صـفحه آلومينيـومي بـا ضـخامت     (فانتوم يا صفحه تضعيف كننده  -2
 .كليماتور دستگاه

  .ابزار الزم براي باز كردن گريد -3
  :روش انجام آزمون •
 .سريال چنجر در مسير تابش پرتو نباشد -1

 .بزرگترين اندازه ميدان پرتو با بازكردن كامل دهانه كليماتور ايجاد شود -2

المـپ مولـد    كننـده معـادل بـر روي كليمـاتور     و يا يك صفحه تضـعيف 2mm صفحه مسي با ضخامت  -3
  .پرتوايكس دستگاه فلورسكوپي قرار داده شود

 .جدا گردد IIگريد دستگاه فلورسكوپي از روي مجموعه قسمت  -4

ايـن عـدد   (دست آمده با در نظر گرفتن ضريب گريد  درصورت عدم امكان برداشتن گريد، بايد مقادير به    :نكته
گيـري شـده بـه حالـت     كليه مقادير اندازهاز اطالعات شركت سازنده دستگاه فلورسكوپي جهت تصحيح 

  .محاسبه شوند) گردداستخراج مي "بدون گريد"
  مطـابق شـكل   II در مركز پرتو ايكس و بالفاصله در جلوي ورودي قسـمت  گر تحليلآشكارساز دستگاه  -5

 .قرار داده شود و براي انجام اين آزمون تنظيم گردد 5-3-5

مونيتور دسـتگاه فلورسـكوپي    Contrastو  brightnessاطمينان حاصل شود كه تنظيمات مربوط به  - 6
(TV) ها قرار داشته باشنددر حالت استفاده نرمال آن. 

انجـام   II (mGy/min)گيري آهنگ دز در هـوا در ورودي قسـمت   عمل پرتودهي فلورسكوپي و اندازه -7
 (kVp , mA)براي دستگاه فلورسكوپي اتوماتيك فاكتورهاي مربـوط بـه پرتـودهي فلورسـكوپي     . شود

حداقل براي پنج حالت مختلف بر روي دسـتگاه تنظـيم و بـراي هـر كـدام از       15-3-5براساس جدول 
  بـراي  . ، پرتـودهي انجـام شـود   IIهاي مذكور، بـا تنظـيم انـدازه ميـدان پرتـو قابـل دسـترس در         حالت
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mA   اي تنظـيم گـردد كـه    گونـه  بايـد بـه  
كمـك گـرفتن از كـاربران دسـتگاه     . دسـت آيـد  

كليه مقادير تنظيمي بر روي دستگاه و . تكرار گردد

SD �  �∑X�CVو   �  SDX    محاسـبه و

  هـا و گيـري ميـانگين انـدازه    Xام نـرخ دز پرتـو خروجـي،    

  IIآهنگ دز در ورودي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 field size 

 شرايط تنظيمي پرتودهي

kVp تنظيمي mA   تنظيمي  

  

  

  

  

  

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

mAانتخـاب و   90kVpولتـاژ  ) دستي(هاي غيراتوماتيك  دستگاه

brightness  دسـت آيـد   نرمال بر روي صفحه مونيتور دستگاه بـه
 .فلورسكوپي براي اين تنظيمات ممكن است مورد نياز باشد

تكرار گردد II 1دسترس ميدان هاي قابلمرحله براي همه اندازه
 .ثبت شود 15-3-5گيري شده در جدول اندازهنرخ دز 

�انحراف معيار و ضريب تغييرات، با استفاده از روابط  �X��X �X���
"��

ام نـرخ دز پرتـو خروجـي،     iگيـري  اندازه XMدر روابط فوق، . ثبت گردد
 .ها استگيريتعداد اندازه 

  

آهنگ دز در ورودي  )5-3-5شكل (

  

  15-3-5جدول 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرايط تنظيمي پرتودهي  ماكزيمم آهنگ دز در هوا 

µGy/min)( mA Field Size(cm) 

  

  

  

  

  

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 
دستگاه -8

brightness

فلورسكوپي براي اين تنظيمات ممكن است مورد نياز باشد
مرحله براي همه اندازه -9

نرخ دز 

انحراف معيار و ضريب تغييرات، با استفاده از روابط  -10

ثبت گردد
n  
  
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماكزيمم آهنگ دز در هوا 
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  :معيار پذيرش •

حداكثر اخـتالف  نـرخ دز خروجـي    اي است كه گونه معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون به

، IIو با هر اندازه ميدان پرتو در قسـمت   (mA ,kVp)گيري شده در هر يك از شرايط پرتودهي اندازه

بـا مقـدار نـرخ دز خروجـي ارائـه شـده توسـط شـركت سـازنده دسـتگاه            %20بايد كمتر يـا مسـاوي   
به عبـارت ديگـر   . (ستگاه قيد شده استاين مقدار در كتابچه راهنماي د. فلورسكوپي تفاوت داشته باشد

  .)باشد %5دستگاه، بايد كمتر از  IIنرخ دز خروجي در ورودي  (CV)ضريب تغييرات 

  :اصالح معيار •

 تـا  %5بـين   IIبـراي نـرخ دز خروجـي در ورودي     (CV)دست آمـده   كه ضريب تغييرات بهصورتيدر

  .قرار داشته باشد، بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام شود 20%
  :معيار تعليق •

باشد، استفاده از دستگاه فلورسـكوپي مجـاز نخواهـد     %20بيشتر از  CVكه ضريب تغييرات صورتيدر
  .برداري كننده بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام نمايدبود و مركز بهره

هـاي  دستگاه تحت هيچ شرايطي نبايد براي اندازه ميدان IIخروجي در ورودي به قسمت نرخ دز  :نكته
  .بيشتر باشد 16-3-5مختلف پرتو، از مقادير مندرج در جدول 

                                           

  16-3-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  )FLO 13(آزمون صحت عملكرد زنگ خطر تايمر  13- 5-3

  :هدف آزمون •
سنج مربوط به محدود نمودن زمان پرتـودهي  هدف از انجام اين آزمون اطمينان از صحت عملكرد زمان

دقيقه پس از آغـاز   5حداكثر سنج دستگاه فلورسكوپي بايد نحوي كه زمان فلورسكوپي به بيمار است، به
  .عمل پرتودهي يك عالمت صوتي براي كاربر دستگاه ايجاد و پرتودهي را قطع كند

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  ).كرونومتر(تايمر ديجيتالي 

  :دوره زماني انجام آزمون •
سنجي مانپس ازهرگونه تعمير و يا تعويض قطعه برروي قسمت ز چنين همصورت ساالنه واين آزمون به

  .پذيرددستگاه صورت مي
  :روش انجام آزمون •
زمان  (mA , kVp)با استفاده از يك كرونومتر استاندارد و با يك بار عمل پرتودهي در حداقل شرايط  -1

 . گيري شودشنيدن عالمت صوتي مربوط به تايمر دستگاه اندازه

  Field size (cm)اندازه ميدان پرتو   (µGy/min)ماكزيمم آهنگ دز در هوا 

  W 11و  > 14  120

  W 14و  > 23  80

60  23 W  
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 .مرحله يك حداقل سه بار تكرار گردد -2

SDگيري شده با استفاده از روابط هاي اندازهتغييرات زمانانحراف معيار و ضريب  -3 �  �∑ �X��X �X���
"�� 

CVو  �  SDX  در اين روابط. محاسبه شود XM گيري اندازهi  ،ام زمانX  گيـري  هاي انـدازه ميانگين زمان
 .ها استگيريتعداد اندازه nشده و 

  :معيار پذيرش •
براي زمان شـنيدن عالمـت    %5تر يا مساوي كم CVمعيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون 

  .دقيقه است 5صوتي پس از 
صورت اي باشد كه پس از اتمام عمل پرتودهي بر روي هر بيمار، بهگونه سنج مذكور بايد بهعملكرد زمان

  .اتوماتيك براي بيمار بعدي صفر شود
  :معيار اصالح •

سـنج  باشـد، قسـمت زمـان    %20تـا   %5براي عالمت صوتي بين  (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي
  .مذكور در دستگاه فلورسكوپي نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشد، اسـتفاده از دسـتگاه    %20براي زمان عالمت صوتي بيش از  (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي

  .عمل آيدفلورسكوپي مجاز نخواهد بود و بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام الزم به

  )FLO14( آزمون تكرارپذيري خروجي 14- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف آزمون، تعيين ميزان تكرارپذيري خروجي، ولتاژ و زمان پرتودهي هنگام عمليات راديوگرافي است، 

االمكان در محدوده قابـل   ميزان خروجي حتي kVpو ms ,mA,طوري كه در شرايط مختلف از نظر به
  .قبول تغيير كند و يا ثابت بماند

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس ازهرگونه تعمير و يا تعويض قطعه برروي قسمت توليدكننده  چنين همصورت ساالنه و اين آزمون به

  .پذيردتو ايكس صورت ميولتاژ باال و يا المپ مولد پر
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

  .ه الستيكي سربيصفح -2
  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شدن را سپري نموده  -1

 .قيد شده استاين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه . است

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه فلورسـكوپي قـرار داده شـده اسـت، قبـل از       -2
 .انجام اين آزمون برداشته شود

بـر روي تخـت دسـتگاه فلورسـكوپي در      گر تحليلطبق دستورالعمل كمپاني سازنده، آشكارساز دستگاه  -3
و اطمينـان حاصـل    قرار داده شـود  5-3-5س مطابق شكل فاصله مناسب در مقابل المپ مولد پرتو ايك
طـور كامـل   ، ميدان پرتـو، سـطح آشكارسـاز را بـه    گر تحليلگردد كه طبق دستورالعمل كمپاني سازنده 

 .براي انجام اين آزمون تنظيم شود گر تحليلسپس دستگاه  .دهدپوشش مي
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حفاظـت ورودي فسـفري آن از    منظـور به(دستگاه  IIيك صفحه الستيكي سربي بر روي سطح قسمت  -4
اطمينان حاصل گردد كه اين صفحه، بـا حركـت قسـمت    . قرار داده شود) پرتوهاي ايكس تضعيف نشده

 .كندتغيير دهنده فيلم دستگاه تداخلي ايجاد نمي

تنظـيم شـود و    msو  kVp ،mAبراي حداقل مقادير ) در حالت راديوگرافي(شرايط المپ پرتو ايكس  -5
تنظـيم و در   (ms ,mA ,kVp)ساير مقادير مربوط به شـرايط پرتـودهي   . م پذيردعمل پرتودهي انجا

نحـوي كـه كـل محـدوده     انجام شود، به) D(گيري خروجي اي عمل اندازهيك محدوده زماني ده دقيقه
 .مرحله پوشش داده شود 9شرايط المپ مولد پرتو ايكس دستگاه در 

 .هر مرحله از پرتودهي سه بار تكرار گردد - 6

قبل از هر بار عمل پرتودهي بايد تنظيمات جريان، ولتاژ و زمان دستگاه تغيير كند و مجـدداً بـه مقـدار        :هنكت
  .تنظيمي برگردانده شود

 گيري شده بـراي خروجـي در جـدول   كليه مقادير تنظيمي بر روي دستگاه در هر مرحله و مقادير اندازه -7
 .ثبت شود 5-3-17

انـد،  دسـت آمـده   كه در هر مرحله پرتودهي و پس از سه بار تكرار بـه ميانگين مقادير مربوط به خروجي  -8
 .ثبت شود 17-3-5 محاسبه و در جدول

SDبا استفاده از روابـط   -9 �  �∑ �D��D �X���
CVو  ��" �  SDX        انحـراف معيـار و ضـريب تغييـرات بـراي

 .ثبت گردد 17-3-5 خروجي هر مرحله محاسبه ودر جدول

  :در اين روابط
 D  :هر مرحله و براي سه تكرار پرتودهي، ميانگين خروجي در 

n: تعداد انجام عمل پرتودهي در هر مرحله، و 

Di:  خروجيi ام است.  
  

  17-3-5جدول 

  

kVp mA 
T 

(mS) 

D1 

(µGy) 

D2 

(µGy) 

D3 

(µGy) 

ميانگين 

 ها قرائت
 معيار انحراف

  ضريب 

 )CV( راتيتغي
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  :معيار پذيرش •
دسـت آمـده    اي اسـت كـه ضـريب تغييـرات بـه     گونه معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون به

(CV)  باشد %5براي خروجي كمتر يا مساوي.  
  :معيار اصالح •

باشـد دسـتگاه فلورسـكوپي     %20تا  %5دست آمده براي خروجي بين  كه ضريب تغييرات بهدرصورتي
  . نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه     %20دست آمـده بـراي خروجـي بـيش از      كه ضريب تغييرات بهدرصورتي

ه از دسـتگاه بايـد نسـبت بـه رفـع عيـب و اصـالح        كنند برداريفلورسكوپي مجاز نخواهد بود مركز بهره
  .عمل آورد دستگاه اقدام الزم را به

  ) 15FLO( آمپرآزمون خطي بودن خروجي نسبت به ميلي 15- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان خطي بودن خروجي راديوگرافي نسبت به تغييرات جريان المـپ  

كـه در صـورت تغييـر    طوري فلورسكوپي در حالت راديوگرافي است، بهدستگاه  (mA)مولد پرتو ايكس 
  .االمكان در محدوده قابل قبول تغيير كند و يا ثابت بماند ، خروجي حتيmAجريان 

  :دوره زماني انجام آزمون •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـات بـر روي قسـمت          چنين همصورت ساالنه و اين آزمون به

  .پذيردژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت ميتوليدكننده ولتا
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه    -1

  .صفحه الستيكي سربي  -2
  :روش انجام آزمون •
را سپري نموده  قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شدن -1

 .مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده استاين . است

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه فلورسـكوپي قـرار داده شـده اسـت، قبـل از       -2
 .انجام اين آزمون برداشته شود

بـر روي تخـت دسـتگاه فلورسـكوپي در      گـر  تحليلطبق دستورالعمل كمپاني سازنده آشكارساز دستگاه  -3
قرار داده شود و اطمينان حاصـل   5-3-5مناسب و در مقابل المپ مولد پرتو ايكس مطابق شكل فاصله 

طـور كامـل    ، ميدان پرتـو، سـطح آشكارسـاز را بـه    گر تحليلگردد كه طبق دستورالعمل كمپاني سازنده 
 .طبق دستورالعمل شركت سازنده براي انجام اين آزمون تنظيم گردد گر تحليلدستگاه . دهدپوشش مي

منظور حفاظت ورودي فسفري آن از پرتوهاي به(دستگاه  IIيك صفحه الستيكي سربي بر روي قسمت  -4
اطمينان حاصل گردد كه اين صفحه، با حركت قسمت تغييردهنده . قرار داده شود) ايكس تضعيف نشده

 .كندفيلم دستگاه تداخلي ايجاد نمي

. انجام شـود  (mA)گيري دز در كليه مقادير قابل دسترس و تنظيم جريان المپ عمل پرتودهي و اندازه -5
و  /.2مورد استفاده قرار گيرد و محدوده زمان پرتو كمتـر از   70kVpيك ولتاژ المپ متوسط در حدود 

 .ثانيه انتخاب شود /.1بيشتر از 
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گيري خروجي بـا تنظيمـات   ت، اندازهطور مستقل توسط كاربر قابل تغيير نيس به mAاگر جريان المپ    :نكته

  .انجام شود mAsمناسب 
انجـام  ) در صـورت وجـود  (هاي نقاط كانوني المپ مولد پرتو ايكس گيري براي ديگر اندازهمراحل اندازه - 6

 .شود

 تنظيمـي و ميـزان خروجـي    ms، زمـان  mA، جريـان  kVp، مقادير ولتـاژ  18-3-5با توجه به جدول  -7
 .گيري و ثبت گردد دازهان

از محدوده قابل انتخاب براي دستگاه فلورسكوپي انتخاب و مراحل قبلي  (mA)داقل دو جريان ديگر ح -8
 .)ها متناسب با آن msو زمان  kVpبا در نظر گرفتن ولتاژ . (شود ها تكرار براي آن

گيـري  و زمان متناسب با آن ثابت نگه داشـته شـود و عمـل انـدازه     ولتاژ، mAدر هر مرحله از انتخاب  -9
 .خروجي مجدداً انجام شود

اي صـورت پـذيرد كـه تقريبـاً تمـامي      گونـه  در سه مرحله فوق به (mA)توجه شود كه انتخاب جريان  -10
 .محدوده جريان قابل انتخاب بر روي دستگاه را در بگيرد

ثبـت شـده اسـت كميـت      18-3-5جـدول   دسـت آمـده كـه در هـر مرحلـه در      با توجه به مقادير بـه   -11
  X�mGy/mAs .محاسبه و ثبت گردد 

گيـري صـورت   هـر دو انـدازه  . صورت خطي تغيير كند به (mA)خروجي بايد نسبت به تغييرات جريان  -12
 :بايد رابطه زير را برقرار سازند mGyگرفته براي خروجي در واحد 

|X� 2 X�|  4 0.1�X� 5 X� 
  :ودشصورت زير نوشته مي شود و بهكه به اين رابطه خطي بودن كميت مورد نظر گفته مي

L :ضريب خطي بودن �  |X� 2 X�|
�X� 5 X� 

X� و X� نسبت به جريـان   گيري شده در هر يك از سه مرحله آزمون براي خروجيمقادير اندازهmA 
  .است

  

  18-3-5جدول 

 

kVp mA 
T 

(ms) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن

     
 

     

 

kVp mA 
T 

(ms) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن

     
 

     
  

kVp mA 
T 

(ms) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن
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  :معيار پذيرش •

براي خروجي  0.1كمتر يا مساوي ،بودن معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون، ضريب خطي
L 4. ( است mنسبت به جريان  0.1 (  

  :معيار اصالح •
ــودن درصــورتي ــه ضــريب خطــي ب ــه ك ــادير   ب ــين مق ــده ب ــد  0.2و  0.1دســت آم ــته باش ــرار داش   ق

 )(0.1 < L < 0.2دستگاه فلورسكوپي نياز به اصالح و رفع عيب دارد ،.  
  :معيار تعليق •

اسـتفاده از   ،)L > 0.2( باشد 0.2بيشتر از  دست آمده براي خروجي به كه ضريب خطي بودندرصورتي
برداري كننـده بايـد نسـبت بـه رفـع مشـكل و عيـب        واهد بود و مركز بهرهدستگاه فلورسكوپي مجاز نخ

  .دستگاه اقدام نمايد

  ) 16FLO( آزمون خطي بودن خروجي نسبت به زمان  5-3-16

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان تـابش پرتـو ايكـس دسـتگاه فلورسـكوپي در سرتاسـر محـدوده        

به پرتودهي در حالت راديوگرافي و سپس بررسي ارزيابي ميـزان خطـي   فاكتورهاي انتخاب شده مربوط 
يـا   (mS)كه در صورت تغيير زمان پرتودهي طوريبودن آن در محدوده مذكور نسبت به زمان است، به

(mAs)االمكان در محدوده قابل قبول تغيير كند و يا ثابت بماند ، خروجي حتي.  
  :دوره زماني انجام آزمون •

پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـات بـر روي قسـمت          چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .صفحه الستيكي سربي -2

  :روش انجام آزمون •
م اين آزمون اطمينان حاصل گردد كه المپ مولد پرتو ايكـس زمـان گـرم شـدن را سـپري      قبل از انجا -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. نموده است

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه فلورسكوپي قرار داده شده است قبل از انجام  -2
 .اين آزمون برداشته شود

بر روي تخت دستگاه فلورسكوپي در فاصله مناسب و در مقابل المـپ مولـد    گر تحليلارساز دستگاه آشك -3
قرار داده شود و اطمينان حاصل گردد كه طبق دسـتورالعمل كمپـاني    5-3-5پرتو ايكس مطابق شكل 

طبـق   گـر  تحليـل دستگاه . دهدطور كامل پوشش مي ، ميدان پرتو سطح آشكارساز را بهگر تحليلسازنده 
 .دستورالعمل شركت سازنده براي انجام اين آزمون تنظيم شود

منظور حفاظت ورودي فسفري آن از پرتوهاي به(دستگاه  IIيك صفحه الستيكي سربي بر روي قسمت  -4
اطمينان حاصل گردد كه اين صفحه با حركت قسمت تغييردهنده . قرار داده شود) ايكس تضعيف نشده

 .كندميفيلم دستگاه تداخلي ايجاد ن

متوسط در محدوده ولتاژ كار دستگاه فلورسكوپي در حالت راديـوگرافي انتخـاب شـود،     kVpيك ولتاژ  -5
 .نياز برروي ميز فرمان دستگاه تنظيم گرددمورد) mA( و متناسب با آن جريان 70kVpعنوان مثال  به
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 .عمل پرتودهي انجام شوددرولتاژ فوق،  بادرنظرگرفتن محدوده زماني قابل تنظيم براي پرتودهي دستگاه - 6

در محـدوده كـار دسـتگاه فلورسـكوپي، عمـل       (ms)بدون تغيير ولتاژ و با انتخاب زمان پرتودهي ديگر  -7
 .پرتودهي تكرار شود

و ميزان خروجي در هر دو مرحله عمـل پرتـودهي در   ) (ms، زمان )(mA، جريان kVp)(مقادير ولتاژ  -8
 .ثبت گردد 19-3-5جدول 

تكـرار   8تـا   5حدوده قابل انتخاب براي دستگاه مـورد آزمـون انتخـاب و مراحـل     ديگري از م msزمان  -9
 .گردد

هـاي  انتخاب زمـان . گيري خروجي تكرار گرددو اندازه (ms)مراحل قبلي با تغيير مجدد زمان پرتودهي  -10
اي صورت پـذيرد كـه تقريبـاً تمـامي محـدوده زمـان قابـل        گونه پرتودهي در هر سه مرحله فوق بايد به

 .تخاب بر روي دستگاه را در بر بگيردان

كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه داراي نقطه كانوني ديگري نيز هست كليـه مراحـل آزمـون    درصورتي -11
 .براي آن نيز تكرار گردد

كميـت   19-3-5دست آمده بـراي خروجـي در هـر مرحلـه و ثبـت آن در جـدول        با توجه به مقادير به -12
X�µGy/mAs .محاسبه و ثبت گردد 

گيري صورت گرفته هر دو اندازه. صورت خطي تغيير كند به (ms)خروجي بايد نسبت به تغييرات زمان  -13
 :بايد از رابطه زير پيروي نمايند µGyبراي خروجي در واحد

14- |X� 2 X�|  4 0.1�X� 5 X� 

  :شودصورت زير نوشته ميشود و بهكه به اين رابطه اغلب ضريب خطي بودن كميت مورد نظر گفته مي

L :ضريب خطي بودن �  |X� 2 X�|
�X� 5 X� 

X� و X�  گيري شده در هر يك از سه مرحله آزمون براي خروجي نسبت به زمـان  مقادير اندازه(ms) 
   .هستند

  

  19-3-5جدول 

 

kVp mA 
T 

(ms) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن

     
 

     

 

kVp mA 
T 

(ms) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن

     
 

     
  

kVp mA 
T 

(ms) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/ mAs) 

L 

 ضريب خطي بودن
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  :معيار پذيرش •
بـراي خروجـي    0.1معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون، ضريب خطـي كمتـر يـا مسـاوي     

L 4(نسبت به زمان است  0.1(  
  :معيار اصالح •

قرارداشـته باشـد    0.2و  0.1دست آمده براي خروجـي بـين مقـادير     بودن به كه ضريب خطيدرصورتي
�0.1 4 L 4 0.2  .، دستگاه فلورسكوپي نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
، استفاده از L > 0.2)(باشد  0.2بيشتر از  دست آمده براي خروجي كه ضريب خطي بودن بهدرصورتي

كننـده بايـد نسـبت بـه رفـع مشـكل و عيـب         بـرداري دستگاه فلورسكوپي مجاز نخواهد بود و مركز بهره
  .دستگاه اقدام نمايد

  ) HVL) (17FLO( گيري كيفيت پرتوآزمون اندازه 17- 5-3

  :هدف آزمون •
حالت فلوروسكوپيك و حصـول اطمينـان   هدف از انجام آزمون، تشخيص كيفيت پرتو ايكس دستگاه در 

كار گرفته شده در قسمت مولد پرتو ايكس دستگاه مناسب است و پرتوهاي كم انـرژي   كه فيلتر بهاز اين
  . نمايدطيف پرتو ايكس را جذب مي

  :دوره زماني انجام آزمون •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت          چنـين  هـم صورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

ــوع     -2 ــاالي  1100فيلترهــاي آلومينيــومي از ن ــا خلــوص ب  و 2.0mm – 0.25و ضــخامت  %99و ب

 .100mm  × 100mmابعاد

 .صفحه الستيكي سربي    -3

  .نوار چسب    -4
  :روش انجام آزمون •
را سـپري نمـوده    قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گـرم شـدن   -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه فلورسـكوپي قـرار داده شـده اسـت، قبـل از       -2
 . انجام اين آزمون بايد برداشته شود

 .المپ مولد پرتو ايكس در باالترين فاصله از تخت دستگاه قرار داده شود -3

روي قسـمت   آرم گاه سـي و يـا در دسـت  (بر روي تخت دستگاه فلورسـكوپي   گر تحليلآشكارساز دستگاه  -4
نحوي قرار داده شود كه مقابل المپ مولد پرتو ايكـس بـوده و بـا    به 6-3-5مطابق شكل ) گيرنده تصوير

 طـور مناسـب و كامـل    استفاده از نور كليماتور، پرتو ايكس بر روي آن متمركز گـردد و سـطح آن را بـه   
مل كمپاني سازنده آن تنظيم و آمـاده  براي اين آزمون براساس دستورالع گر تحليلدستگاه . پوشش دهد

.)                                                                 ساز در مانيتور فلوروسكوپي كمك گرفتتوان از مشاهده تصويري آشكارمي. (كار شود به
  



INRA-RP-RG-121     114        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

 گـر  تحليلو يا المپ مولد پرتو ايكس زير تخت بيمار، الزم است آشكارساز دستگاه 

منظور حفاظت ورودي فسـفري آن از پرتوهـاي   

بررسي و مورد پذيرش قـرار   قبالًًو خروجي بايد 

 .انتخاب شود 1mAو جريان آن بيشتر يا مساوي 

  .توانند مورد استفاده قرار گيرند
 mAو  kVpهمـراه بـا مقـادير     3-20-

براي شرايط تنظيمي المـپ مولـد پرتـو ايكـس دسـتگاه و بـا اسـتفاده از        
گيري خروجي با توجه به مقادير ضـخامت قيـد شـده بـراي     
فيلترهاي آلومينيومي با نـوار چسـب شـفاف    
اطمينان حاصل شود كه ميـدان پرتـو ايكـس توسـط     
با هر بار اضافه نمـودن صـفحات آلومينيـومي    

اين عمل تا جايي . يابدگيري شده كاهش مي
در حالتي كه هيچ صفحه آلومينيومي در مسير پرتو قـرار  

آزمـون   20-3-5گيري شده در هر مرحله در جدول 

بـا   mm نسبت به ضخامت فيلترهاي آلومينيـومي در واحـد  
 .رسم شود

  .كنندهنحوه قرارگيري فيلترها و دتكتور در آزمايش تعيين اليه نيمه

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

و يا المپ مولد پرتو ايكس زير تخت بيمار، الزم است آشكارساز دستگاه  آرم سيبراي دستگاه 
  .صورت پشت و رو روي ميز دستگاه قرار گيرد

منظور حفاظت ورودي فسـفري آن از پرتوهـاي   به(دستگاه  IIيك صفحه الستيكي سربي بروي قسمت 
 .قرار داده شود) ايكس تضعيف نشده

و خروجي بايد  فلورسكوپي براي ولتاژ المپ آزمون تكرارپذيري دستگاه
 .گرفته باشند

و جريان آن بيشتر يا مساوي  kVp 70ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس 

توانند مورد استفاده قرار گيرندنيز در صورت لزوم مي kVpساير تنظيمات و مقادير 
-5در جدول ) ميزان خروجي( دهي انجام و نتيجهيك عمل پرتو

 . كار گرفته شده ثبت گردد

براي شرايط تنظيمي المـپ مولـد پرتـو ايكـس دسـتگاه و بـا اسـتفاده از         20-3-5با استفاده از جدول 
گيري خروجي با توجه به مقادير ضـخامت قيـد شـده بـراي     صفحات آلومينيمي، عمل پرتودهي و اندازه

فيلترهاي آلومينيومي با نـوار چسـب شـفاف    . ادامه يابد 20-3-5صفحات آلومينيومي مندرج در جدول 
اطمينان حاصل شود كه ميـدان پرتـو ايكـس توسـط     . برروي خروجي پرتو پرتو ايكس نگه داشته شوند

با هر بار اضافه نمـودن صـفحات آلومينيـومي    . شودمي پوشش داده 100x 100mmفيلتر آلومينيومي 
گيري شده كاهش ميدر مسير پرتو و انجام عمل پرتودهي، ميزان خروجي اندازه

در حالتي كه هيچ صفحه آلومينيومي در مسير پرتو قـرار  (مقدار اوليه آن  30%ادامه يابد كه خروجي به 
گيري شده در هر مرحله در جدول ر تنظيمي و خروجي اندازهكليه مقادي. برسد) ندارد

 .ثبت گردد

نسبت به ضخامت فيلترهاي آلومينيـومي در واحـد  ) µGyواحد (منحني تغييرات خروجي دز 
رسم شود 7-3-5استفاده از اطالعات مراحل قبل و با استفاده از شكل 

نحوه قرارگيري فيلترها و دتكتور در آزمايش تعيين اليه نيمه )6-3-5شكل (

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 
براي دستگاه     :نكته 

صورت پشت و رو روي ميز دستگاه قرار گيرد به
يك صفحه الستيكي سربي بروي قسمت  -5

ايكس تضعيف نشده
آزمون تكرارپذيري دستگاه - 6

گرفته باشند
ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس  -7

ساير تنظيمات و مقادير     :نكته
يك عمل پرتو -8

كار گرفته شده ثبت گرددبه
با استفاده از جدول  -9

صفحات آلومينيمي، عمل پرتودهي و اندازه
صفحات آلومينيومي مندرج در جدول 

برروي خروجي پرتو پرتو ايكس نگه داشته شوند
فيلتر آلومينيومي 

در مسير پرتو و انجام عمل پرتودهي، ميزان خروجي اندازه
ادامه يابد كه خروجي به 

ندارد
ثبت گردد

منحني تغييرات خروجي دز  -10
استفاده از اطالعات مراحل قبل و با استفاده از شكل 
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  20-3-5جدول 
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

            

  

  

  

  

  

  

  

  مينيوممنحني تغييرات خروجي نسبت به ضخامت آلو )7-3- 5شكل  (
  

                                                                                                                                              :معيار پذيرش •
بـا مقـدار مشـخص     %20دست آمده براي دستگاه فلورسكوپي كمتر يا مسـاوي   به HVLكه درصورتي

اين مقدار معموالً بر روي بدنـه المـپ مولـد پرتـو ايكـس و يـا در دفترچـه        (شده توسط شركت سازنده 
دستگاه اختالف داشته باشد، دسـتگاه در ايـن آزمـون پذيرفتـه شـده      .) راهنماي دستگاه قيد شده است

 21-3-5تحت هيچ شرايطي از مقادير مندرج در جـدول   HVLه شرط آنكه مقدار گردد بمحسوب مي
 .كمتر نباشد

  :معيار اصالح •
مشـخص شـده توسـط شـركت      HVLمقـدار   %50تـا   %20دست آمده بـين   به HVLكه درصورتي

گيـري شـده آن در زمـان انجـام آزمـون      سازنده دستگاه اختالف داشته باشد و يا نسبت به مقدار انـدازه 
ي دستگاه اختالف داشته باشد، دستگاه نيـاز بـه اصـالح و رفـع عيـب      انداز راهرش در ابتداي نصب و پذي

 HVL در هر صورت تحت هيچ شرايطي . آيد عمل بهخواهد داشت كه بايد نسبت به اين امر اقدام الزم 

  .كمتر باشد 21-3-5گيري شده نبايد از مقادير مندرج در جدول اندازه

HVL  
)mm آلومينيوم( 

 D    خروجي

(µGy) 

  ضخامت فيلتر

) ( mmAl 

 شرايط پرتودهي

mA kVp 

  0   

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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  :معيار تعليق •
مشـخص شـده توسـط شـركت سـازنده       HVLمقدار  %50دست آمده بيش از  به HVLكه درصورتي

ي انـداز  راهگيري انجام شده در زمان آزمون پذيرش در ابتداي نصـب و  دستگاه بوده و يا نسبت به اندازه
ركـز  دستگاه به ميزان مذكور اختالف داشته باشد، استفاده از دستگاه فلورسكوپي مجاز نخواهد بـود و م 

در هر صورت تحت هـيچ شـرايطي   . كننده از دستگاه بايد نسبت به رفع عيب آن اقدام نمايد برداريبهره
  .آزمون كمتر باشد 21-3-5دستگاه از مقادير مندرج در جدول  HVL نبايد مقدار 

  
  21-3-5جدول                                                 

  

.50 140 130 120 110 100 90 80 70 kVp تنظيمي 

¼ 8/3 5/3 2/3 3 7/2 5/2 3/2 1/2 HVL )mmAl( 

                                          
  ) HVL( )18FLO( گيري كيفيت پرتوآزمون اندازه 18- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف از انجام آزمون، تشخيص كيفيت پرتو ايكس دستگاه در حالت فلوروسكوپي و حصول اطمينـان از  

كار گرفته شده در قسمت مولد پرتو ايكس دستگاه مناسب است و پرتوهـاي كـم انـرژي     به كه فيلتراين
هـاي جداگانـه بـراي    انجـام ايـن آزمـون بـه شـرط اينكـه المـپ       . (نمايـد طيف پرتو ايكس را جذب مي

راديوگرافي و فلوروسكوپي استفاده شود و يا ژنراتورهاي جداگانه در مدهاي راديـوگرافي و فلوروسـكوپي   
  .) د استفاده قرار گيرد الزامي خواهد بودمور

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي قسمت توليدكننـده   چنين هماين آزمون پس از نصب و 

  .پذيردولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .پرتو ايكسغيرتهاجمي  گر تحليلدستگاه  -1

و ابعـاد   mm 2.0 – 0.25و ضـخامت   %99و بـا خلـوص بـاالي     1100فيلترهاي آلومينيومي از نوع  -2
100 mm × 100 mm. 

 .صفحه الستيكي سربي -3

 ).بدون فيلم( 24cm × 30cmكاست  -4

 .نوار چسب -5

  :روش انجام آزمون •
را سپري نمـوده   گرم شدنقبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان  -1

  .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است
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هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو دستگاه فلورسكوپي قرار داده شده است قبل از انجام     -2
  .اين آزمون بايد برداشته شود

نحـوي قـرار داده   بـه  8-3-5لورسكوپي مطابق شكل بر روي تخت دستگاه ف گر تحليلآشكارساز دستگاه     -3
شود كه مقابل المپ مولد پرتو ايكس باشد و با استفاده از نور كليماتور، پرتو ايكس بر روي آن متمركـز  

بـراي ايـن آزمـون براسـاس      گـر  تحليلدستگاه . مناسب و كامل پوشش دهد طور بهرا گردد و سطح آن 
توان از مشـاهده تصـويري آشكارسـاز    مي. (شود كار مي م و آماده بهدستورالعمل كمپاني سازنده آن تنظي
  )                                    در مانيتور فلوروسكوپي كمك گرفت

  طـور وارونـه    بـه  گـر  تحليـل براي المپ مولد پرتو ايكس زير تخت بيمار، الزم اسـت آشكارسـاز دسـتگاه       :نكته
  .گيردروي تخت دستگاه قرار ) پشت و رو(

در ارتفـاع تقريبـي    (serial changer)اطمينان حاصل شود كه قسمت تغيير دهنده متوالي دسـتگاه      -4
30cm از باالي تخت دستگاه و در موقعيت صحيح خود قفل شده است.  

منظـور محافظـت ورودي فسـفري آن از    بـه (دسـتگاه   IIيك صفحه الستيكي سـربي بـر روي قسـمت        -5
اطمينان حاصل شودكه ايـن صـفحه بـا حركـت قسـمت      . قرار داده شود) نشده پرتوهاي ايكس تضعيف

  .كند تغيير دهنده فيلم دستگاه، تداخلي ايجاد نمي
بـراي ايـن   . در قسمت تغيير دهنده متوالي دستگاه قرار داده شود 24cm x 30cmيك كاست با ابعاد     -6

  .باشدقسمت از آزمون نيازي به فيلم نمي
برروي  0.15Sانتخاب شود و يك جريان المپ متوسط با زمان پرتو دهي تقريبي  70kVpولتاژ المپ     -7

 .دستگاه تنظيم گردد

  .توانند مورد استفاده قرار گيرندساير مقادير ولتاژ المپ نيز مي     :نكته
  گرفتـه شـده در جـدول    كـار  بـه  mA و kVpهمراه با مقـادير  ) خروجي(عمل پرتودهي انجام و نتيجه     -8

 .ثبت گردد 5-3-22

براي شرايط تنظيمي المـپ مولـد پرتـو ايكـس دسـتگاه و بـا اسـتفاده از         22-3-5با استفاده از جدول     -9
گيري خروجي با توجه بـه مقـادير ضـخامت قيدشـده بـراي      صفحات آلومينيمي، عمل پرتودهي و اندازه

فيلترهاي آلومينيومي  بـا نوارچسـب شـفاف    . ادامه يابد 22-3-5صفحات آلومينيومي مندرج در جدول 
اطمينان حاصل شود كه ميدان پرتو ايكـس توسـط فيلتـر    . برروي خروجي پرتو ايكس نگه داشته شوند

با هر بار اضافه نمودن صفحات آلومينيـومي در مسـير   . شودپوشش داده مي x 33mm 33آلومينيومي 
اين عمـل تـا جـايي ادامـه     . يابدگيري شده كاهش ميي اندازهپرتو و انجام عمل پرتودهي، ميزان خروج

در حالتي كه هيچ صـفحه آلومينيـومي در مسـير پرتـو قـرار      (مقدار اوليه آن   %30يابد كه خروجي به
ثبـت   22-3-5مرحلـه درجـدول   گيري شده در هـر  خروجي اندازه كليه مقادير تنظيمي و. برسد) ندارد
  .گردد

بـا   mm نسبت به ضخامت فيلترهـاي آلومينيـومي در واحـد    mGyجي در واحد منحني تغييرات خرو    -10
  .رسم شود 9-3-5با استفاده از شكل  استفاده از اطالعات مراحل قبل و
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  كنندهدر آزمايش تعيين اليه نيمه

 

  منحني تغييرات خروجي نسبت به ضخامت آلومينيوم
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در آزمايش تعيين اليه نيمه نحوه قرارگيري فيلترها و دتكتور )8-3-5شكل (

  22-3-5جدول 

  

منحني تغييرات خروجي نسبت به ضخامت آلومينيوم )9 - 3-5شكل (  

HVL

2 3 4 5 6 7

mm Al

HVL  
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 D    خروجي
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 :                                  معيارپذيرش •

بـا مقـدار مشـخص     %20دست آمده براي دستگاه فلورسكوپي كمتر يا مسـاوي   به HVLكه رتيودرص
اين مقدار معموالً بـر روي بدنـه المـپ مولـد پرتـو ايكـس و يـا در        (شده توسط شركت سازنده دستگاه 

اختالف داشـته باشـد، دسـتگاه فلورسـكوپي در ايـن آزمـون       .) دفترچه راهنماي دستگاه قيد شده است
تحت هـيچ شـرايطي از مقـادير منـدرج در      HVLگردد به شرط آنكه مقدار محسوب مي پذيرفته شده

  .كمتر نباشد 23-3-5جدول 
  :معيار اصالح •

مشـخص شـده توسـط شـركت      HVLمقـدار   %50تـا   %20دست آمده بـين   به HVLكه درصورتي
انجام آزمون پذيرش در گيري شده آن در زمان سازنده دستگاه اختالف داشته و يا نسبت به مقدار اندازه

اندازي دستگاه اختالف داشته باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب خواهـد داشـت    ابتداي نصب و راه
گيـري  انـدازه  HVLدر هر صورت تحت هيچ شـرايطي   .عمل آيد كه بايد نسبت به اين امر اقدام الزم به
  .كمتر باشد 23-3-5شده نبايد از مقادير مندرج در جدول 

  :يار تعليقمع •
مشخص شده توسط شركت سازنده بوده  HVLمقدار  %50دست آمده بيش از  به HVLكه درصورتي

ي دسـتگاه بـه   انـداز  راهمون پذيرش در ابتـداي نصـب و   زگيري انجام شده در زمان آو يا نسبت به اندازه
و مركــز  ميــزان مــذكور اخــتالف داشــته باشــد، اســتفاده از دســتگاه فلورســكوپي مجــاز نخواهــد بــود 

در هر صورت تحت هـيچ شـرايطي   . كننده از دستگاه بايد نسبت به رفع عيب آن اقدام نمايد برداري بهره
  .    كمتر باشد 23-3-5دستگاه از مقادير مندرج در جدول  HVLنبايد 

  

  23-3-5جدول 
 

150 140 130 120 110 100 90 80 70 kVp تنظيمي 

1/4 8/3 5/3 2/3 3 7/2 5/2 3/2 1/2 HVL )mmAl( 

                        

  )FLO 19( آزمون اعوجاج 19- 5-3

  :هدف آزمون •
در نقاط مختلف تصوير، خطوط راست در نواحي پيرامـوني   1به علت يكسان نبودن ضريب كوچك نمايي

) خصوصـاً در ارتوپـدي  (اين نوع خطاي تصويري . شوندصورت منحني يا قوسي شكل ديده مي تصوير به
هدف از انجام اين آزمون تعيـين ميـزان   . معالج را دچار مشكالت تشخيصي جدي نمايدتواند پزشك مي

  .باشداعوجاج تصوير ايجاد شده از بيمار توسط دستگاه فلورسكوپي مي
  :دوره زماني انجام آزمون •

 IIكه هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي قسمت در صورتي چنين همصورت ماهانه و  اين آزمون به
  .پذيردصورت مي (TV)و يا مانيتور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 minification factor 
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  هـايي بـه قطـر   شـامل شـبكه تـوري مسـي متشـكل از مربـع      (فانتوم مخصوص بررسي اعوجاج تصـوير  

10 mm.(  

  :روش انجام آزمون •
نحوي قرار داده شود كه تصوير واضـحي از آن در  به IIفانتوم مخصوص اين آزمون در روي ميز و مقابل  -1

 .مشاهده گردد 10-3-5دستگاه فلورسكوپي مطابق شكل  (TV)مانيتور 

از  IIاز سطح تصوير ايجاد شـده توسـط    %85طوري انتخاب گردد كه حداقل به ميزان  IIابعاد ميدان  -2
 .فانتوم، در مانيتور دستگاه ديده شود

 .(a)گيري شود وم در نظر گرفته شود و قطر آن اندازهبزرگترين مربع تصوير شبكه فانت -3

 .(b)گيري شود مربعي كه تقريباً در مركز تصوير قرار دارد در نظر گرفته قطر آن اندازه -4

Dرابطه  گيري شده درمقادير اندازه -5 �  �^��ضريب اعوجـاج تصـوير    Dدر اين رابطه . قرار داده شود _"
 .ت كه بر روي قطر مربع بزرگ قرار دارندهايي اس تعداد مربع nشود و تعريف مي

 .ثبت شود 24-3-5در جدول  Dو  nو  bو  aمقادير  - 6

 .ثبت شود 24-3-5به صورت كسري از صد در جدول  Dمقدار  -7

 

  

  تصوير شبكه توري مسي بر روي مانيتور )10-3- 5شكل (     

  
  24- 3-  5جدول 

  

 

 

 

 

 

  :معيار پذيرش •
  .گرددباشد، دستگاه مورد آزمون پذيرفته شده محسوب مي 10%كمتر يا مساوي  Dكه درصورتي

  :معيار اصالح •
  .اصالح و رفع عيب دارد وبايدنسبت به اين امراقدام شود باشد دستگاه نياز به %20تا  %10بين  Dاگر 

D=(a-1)/nb  تعداد مربعات فرعي ضريب اعوجاج(n)  مربع مركزيقطر(b) قطر مربع اصلي(a) 
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ــود و مركــز    ــد، اســتفاده از دســتگاه مجــاز نخواهــد ب دســت آي
  .عمل آورد كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام الزم را به

پـايين در تصـوير    Zهدف از انجام اين آزمون بررسي و تعيين قابليت تفكيك نقاط و اجـزا بـا اخـتالف    
با توجه به معيارهاي پذيرفته شـده و در  ) 

ازهرگونه تعميروياتعويض قطعه درقسمت تشديدكننده تصوير 

  .پذيردصورت مي) TV ،spot filmدوربين، 

 .هايي با قطر و ضخامت مشخص است

 .قرار داده شود

بـدين منظـور از دسـتورالعمل    . بر روي فانتوم متمركـز گـردد  

70kVp قرار داده شود. 

 .مشاهده شود 3-11

 .بهترين تصوير ايجاد گردد Contrastو 

با توجه به قطر و ضـخامت  (هاي مختلفي هستند 
 .ثبت گردد 25-3-5وكنتراست درجدول 

تـوان  دهد ميكه كارخانه سازنده دستگاه فانتوم خاصي را جهت انجام اين آزمون پيشنهاد مي

  گيري قدرت تفكيك پذيري در كنتراست پائين

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  :معيار تعليق
ــه %20بيشــتر از  Dكــه درصــورتي ــود و مركــز    ب ــد، اســتفاده از دســتگاه مجــاز نخواهــد ب دســت آي

كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام الزم را به برداري بهره

  ) 20FLO( آزمون قدرت تفكيك كنتراست پايين

  :هدف آزمون
هدف از انجام اين آزمون بررسي و تعيين قابليت تفكيك نقاط و اجـزا بـا اخـتالف    

) در حالت فلورسكوپيك(ايجاد شده توسط دستگاه فلورسكوپي 
  .كنتراست تصوير پايين است

  :دوره زماني انجام آزمون
ازهرگونه تعميروياتعويض قطعه درقسمت تشديدكننده تصوير  پس چنين همصورت ماهانه و هاين آزمون ب

دوربين، ، IIاعم از (طور كلي سامانه تشكيل دهنده تصوير  و به

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز
هايي با قطر و ضخامت مشخص استفانتوم مخصوص انجام اين آزمون كه داراي محدوده

  :روش انجام آزمون
قرار داده شود IIدستگاه و در زير قسمت ) تخت(فانتوم بر روي ميز 

 .از فانتوم تنظيم گردد cm 30در فاصله  IIقسمت 

بر روي فانتوم متمركـز گـردد  ) در حالت فلورسكوپي(ميدان پرتو ايكس 
 .فاده شودشركت سازنده براي فانتوم مذكور است

kVpولتاژ المپ مولد پرتو ايكس در حالت فلورسكوپي در حدود 

3-5مطابق شكل  (TV)تصوير فانتوم در سامانه مانيتور دستگاه 
و  brightnessدر صورت لزوم و با تنظيم كنترلرهاي مربوط به 

هاي مختلفي هستند موجود بر روي فانتوم كه داراي كنتراستهاي محدوده
وكنتراست درجدول  هاي قابل مشاهدهقطرمحدوده. شود موردبررسي قرارداده) ها

كه كارخانه سازنده دستگاه فانتوم خاصي را جهت انجام اين آزمون پيشنهاد ميدر مواردي
 .از آن فانتوم جهت انجام آزمون استفاده كرد

  

گيري قدرت تفكيك پذيري در كنتراست پائينفانتوم اندازه )11-3-5شكل (

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

  

معيار تعليق •
درصــورتي

بهره

آزمون قدرت تفكيك كنتراست پايين 20- 5-3

هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون بررسي و تعيين قابليت تفكيك نقاط و اجـزا بـا اخـتالف    

ايجاد شده توسط دستگاه فلورسكوپي 
كنتراست تصوير پايين است

دوره زماني انجام آزمون •
اين آزمون ب

II 

تجهيزات و لوازم مورد نياز •
فانتوم مخصوص انجام اين آزمون كه داراي محدوده

روش انجام آزمون •
فانتوم بر روي ميز     -1
قسمت     -2
ميدان پرتو ايكس  -3

شركت سازنده براي فانتوم مذكور است
ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس در حالت فلورسكوپي در حدود  -4
تصوير فانتوم در سامانه مانيتور دستگاه  -5
در صورت لزوم و با تنظيم كنترلرهاي مربوط به  - 6
محدوده -7

ها آن
در مواردي -8

از آن فانتوم جهت انجام آزمون استفاده كرد
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  25-3-5جدول 
  

  

  ميزان كنتراست

  قطر ساختار جزئي ديده شده

 
  :معيار پذيرش •

مقـدار كنتراسـت مشـخص     20%آزمون ميزان كنتراست كمتر يا مسـاوي  معيار پذيرش دستگاه در اين 
 mm 5باشد به شرط آنكه اين مقدار مطلقاً بيشتر از شده توسط شركت سازنده دستگاه فلورسكوپي مي

  .نباشد %1قطر، كنتراست بيشتر از  mm 5و يا در  1%قطر محدوده مشاهده شده در كنتراست 
  :معيار اصالح •

هاي پذيرش  بـر روي    مقدار آن در زمان انجام آزمون %50تا  %20كه ميزان كنتراست بين صورتيدر
و  %1قطر محدوده مشاهده شده در كنتراسـت   mm 5 بيشتر از  كه ايندستگاه فلورسكوپي باشد و يا 

باشد، دستگاه فلورسكوپي نياز به اصالح و رفع عيب دارد  %2تا  %1، كنتراست بين mm 5يا در قطر 
  .كه بايد نسبت به اين موضوع اقدام الزم صورت پذيرد

  :معيار تعليق •
هـاي پـذيرش بـر روي     مقـدار آن در زمـان انجـام آزمـون     %50كه ميزان كنتراست بيشتر از درصورتي

  و يـا در قطـر   1%قطـر محـدوده در كنتراسـت     mm 5بيشـتر از   كـه  ايندستگاه فلورسكوپي باشد و يا 
5 mm  باشد، استفاده از دستگاه فلورسكوپي مجاز نخواهـد بـود و بايـد مركـز      %2كنتراست بيشتر از

  .عمل آورد كننده از نسبت به رفع عيب و اصالح آن اقدام الزم را به برداريبهره

  )FLO 21( آزمون قدرت تفكيك كنتراست باال  21- 5-3

  :هدف آزمون •
باال در تصوير ايجـاد    Zاختالفهدف از انجام اين آزمون بررسي و تعيين قابليت تفكيك نقاط و اجزاء با 

بـا توجـه بـه معيارهـاي پذيرفتـه شـده و در       ) در حالت فلورسـكوپيك (شده توسط دستگاه فلورسكوپي 
  .كنتراست تصوير باال است

  :دوره زماني انجام آزمون •
قسمت تشـديدكننده   تعويض قطعه در يا و هرگونه تعمير پس از چنين هم و  صورت ماهانه اين آزمون به

صـورت  ) TV ،spot film، دوربـين،  IIاعـم از  (دهنده تصـوير   طوركلي سامانه تشكيل و به (II)تصوير 
  .پذيرد مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  . است 45 °با زاويه ) مسي يا سربي(فانتوم مخصوص انجام اين آزمون كه داراي شبكه خطوط فلزي 
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  درت تفكيك پذيري در كنتراست باالگيري قفانتوم اندازه )12-3-  5شكل (

 
  :روش انجام آزمون •
 .پايين آمده و به آن نزديك شود IIدستگاه قرار داده شود و تا حد ممكن  IIفانتوم در زير قسمت  -1

بـدين منظـور از دسـتورالعمل    . بر روي فانتوم متمركـز شـود  ) در حالت فلورسكوپي(ميدان پرتو ايكس  -2
 .شركت سازنده براي فانتوم مذكور استفاده شود

 .بر روي دستگاه تنظيم گردد (kVp)كمترين مقدار ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس در حالت فلورسكوپي  -3

 .تصوير فانتوم مشاهده شود (TV)با استفاده از سامانه مانيتور دستگاه فلورسكوپي  -4

 .تهيه شود) مبر روي فيل(عمل پرتودهي انجام و از فانتوم، تصوير  -5

 .فيلم ظاهر شود - 6

  عنـوان مثـال  بـه (دسـترس هسـتند    كـه در  IIهاي اندازه ميدان تصوير در قسمت براي هر يك از حالت -7
6 inch  9و يا inch ( تكرار شود 7تا  2مراحل. 

 26-3-5هاي قابل تفكيـك شـمارش و در جـدول    بر روي تصوير فلوروسكوپي حداكثر تعداد جفت خط -8
 .ثبت شود

تـوان  دهد ميكه كارخانه سازنده دستگاه فانتوم خاصي را جهت انجام اين آزمون پيشنهاد ميديدر موار -9
 .از آن فانتوم جهت انجام آزمون استفاده كرد

 

  26-3-5جدول 
  

 )LP/mm(قدرت تفكيك 
 

 

  :معيار پذيرش •
بيشتر  (LP/mm)معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون آن است كه قدرت تفكيك دستگاه 

اين مقدار با رجـوع بـه   (مقدار قدرت تفكيك مشخص شده توسط سازنده دستگاه فلورسكوپي  %20از 
در هـر صـورت مقـدار قـدرت     . تفـاوت نداشـته باشـد   .) گرددمدارك و كتابچه فني دستگاه مشخص مي

  .باشد LP/mm 2.8-0.6دست آمده در محدوده  تفكيك به
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  :معيار اصالح •
و يـا بـين    LP/mm 10دست آمده براي دستگاه در اين آزمون كمتـر از   كه قدرت تفكيك بهدرصورتي

باشـد،  هاي پذيرش بر روي دستگاه مـي نمقدار قدرت تفكيك شده در زمان انجام آزمو %50تا  20%
  .دستگاه فلورسكوپي نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
و يا بيشتر از  LP/mm 8دست آمده براي دستگاه در اين آزمون كمتر از  كه قدرت تفكيك بهدرصورتي

باشـد،  هـاي پـذيرش بـر روي دسـتگاه مـي     مقدار قدرت تفكيك ثبت شده در زمان انجام آزمـون  50%
برداري كننده نسبت بـه رفـع عيـب و    استفاده از دستگاه فلورسكوپي مجاز نخواهد بود و بايد مركز بهره

  .صالح دستگاه اقدام نمايدا

 )FLO 22( آزمون نشت المپ و كليماتور  22- 5-3

 :هدف آزمون •

هدف از انجام اين آزمون شناسـايي هرگونـه سـطح و يـا منفـذ موجـود بـر روي محفظـه المـپ مولـد           
پرتوايكس و كليماتور دستگاه فلورسكوپي كه موجب نشتي پرتو ايكس به محيط خارج گردد و بـه تبـع   

  .نشتي موجود از ديگر اهداف اين آزمون استآن تعيين ميزان 
  :دوره زماني انجام آزمون •

هـاي  پس از هرگونه تعمير و يا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت     چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  . پذيردالمپ مولد پرتو ايكس و كليماتور صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .ايكستهاجمي پرتو غير گر تحليلدستگاه  -1

 .صفحات الستيكي سربي -2

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شدن را سپري نموده  -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

به حالت عمـودي   براي دسترسي به المپ مولد پرتو ايكس زير تخت دستگاه فلورسكوپي، تخت دستگاه -2
 . قرار داده شود 13-3-5مطابق شكل 

ممكن است الزم باشد بـراي دسـتگاه فلورسـكوپي موبايـل از     . شود كليماتور المپ زير تخت كامال بسته -3
به هر حال اطمينان حاصل شود كـه  . دهنده سربي اضافي براي اين منظور استفاده شود صفحات پوشش

 .رسدنمي IIگونه پرتو ايكسي به قسمت  هيچ

كار  گيري خروجي و مطابق با دستورالعمل شركت سازنده تنظيم و آماده بهبراي اندازه گر تحليلدستگاه  -4
 .گردد

كليمـاتور دسـتگاه    كـه  ايـن با اطمينان از . انتخاب گردد 1mAحداكثر ولتاژ المپ فلورسكوپي و جريان  -5
كنترل . (در حالت فلورسكوپي انجام شودعمل پرتودهي ) و نه دستي(طور اتوماتيك  كامالً بسته است، به

 )دستي دستگاه دردسترس نباشد

، آشكارسـاز آن در تمـامي جهـات المـپ مولـد      گـر  تحليـل زمان با اين عمل، با اسـتفاده از دسـتگاه    هم - 6
) در صـورت وجـود  (پرتوايكس و كليماتور آن و در فاصله يك متري قـرار داده شـود و ميـزان خروجـي     

 .ثبت شود 27-3-5ر جدول گيري و نتيجه داندازه



INRA-RP-RG-121     125        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

و جريـان   kVpهاي مربوط به نشتي المپ و كليماتور همواره بايد در حـداكثر مقـدار ولتـاژ    
حـداكثر  (كـه دسـتگاه در ايـن حالـت پيغـام خطـا داد از ولتـاژ كمتـري         

  .استفاده شود
 FSD =100 cmودرفاصله ) درحالت راديوگرافي

 .ثبت شود 27-

  

  .و المپ پرتو ايكس زير تخت

گيـري شـده در اطـراف المـپ مولـد پرتـو ايكـس و        

5 mGy/h    باشد، دستگاه فلورسكوپي نيـاز بـه
  .عمل آيد

باشـد اسـتفاده از دسـتگاه فلورسـكوپي مجـاز      
  .برداري كننده براي رفع عيب و اشكال آن اقدام نمايد

   

  در حالت كليماتور بسته جلوي المپ

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

هاي مربوط به نشتي المپ و كليماتور همواره بايد در حـداكثر مقـدار ولتـاژ    گيرياندازه
كـه دسـتگاه در ايـن حالـت پيغـام خطـا داد از ولتـاژ كمتـري         صورتيدر. المپ صورت پذيرد

10kVp استفاده شود) كمتر از بيشترين ولتاژ المپ دستگاه فلورسكوپي
درحالت راديوگرافي(مراحل فوق عيناً براي المپ پرتو ايكس باالي تخت 

-3-5مجاز نيز انجام و نتيجه در جدول  kVpو با حداكثر ولتاژ 

  

و المپ پرتو ايكس زير تخت گيري نشت كليماتوراندازه )13-3-5شكل (

  27-3-5جدول 
  

  :معيار پذيرش
گيـري شـده در اطـراف المـپ مولـد پرتـو ايكـس و        معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون، نشتي انـدازه 

  .است mGy/h 1 كليماتور، كمتر از 
  :معيار اصالح

mGy/hتا  mGy/h 1گيري شده بين كه نشتي اندازهدرصورتي

عمل آيد اصالح و رفع عيب دارد و بايد نسبت به اين امر اقدام الزم به
  :معيار تعليق

باشـد اسـتفاده از دسـتگاه فلورسـكوپي مجـاز       mGh/h 5گيري شده بيش از كه نشتي اندازهدرصورتي
برداري كننده براي رفع عيب و اشكال آن اقدام نمايدنخواهد بود و بايد مركز بهره

  پشت المپ  Focal Spotآهنگ دز در فاصله يك متري از محل 

در حالت كليماتور بسته جلوي المپ FSD=100 cmآهنگ دز در 

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 
اندازه    :نكته

المپ صورت پذيرد
kVp

مراحل فوق عيناً براي المپ پرتو ايكس باالي تخت  -7
و با حداكثر ولتاژ 

 

  

  

  

  

  
 

معيار پذيرش •
معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون، نشتي انـدازه 

كليماتور، كمتر از 
معيار اصالح •

درصورتي
اصالح و رفع عيب دارد و بايد نسبت به اين امر اقدام الزم به

معيار تعليق •
درصورتي

نخواهد بود و بايد مركز بهره

آهنگ دز در فاصله يك متري از محل 

آهنگ دز در 
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  )AEC )FLO 23  آزمون دانسيته استاندارد سامانه  23- 5-3

  :هدف آزمون •
دستگاه فلورسـكوپي تصـاوير راديـوگرافي تكرارپـذيري را      AECسامانه  كه اينبراي تأييد و اطمينان از 

داراي  دسـتگاه، آن تصـاوير،   AECكه براي هر آشكارساز انتخاب شده از سامانه طوري كند، بهتوليد مي
  .باشندچگالي نوري مشخص و مورد نياز مي

دهنــده يــك خطــا در پروســه ، همــواره نشــان AECفقــدان يكنــواختي بــين آشكارســازهاي ســامانه     :نكته
هاي سـازنده دسـتگاه   هاي راديولوژي، شركتبراي برخي از آزمايش. كاليبراسيون و كنترل كيفي نيست

. كننـد را بـراي يـك آشكارسـاز خـاص تعريـف مـي       "استاندارد"كمتر يا بيشتر از حد چگالي نوري يك 
 AECتوسـط سـامانه   الي نـوري  چگـ تنظيمات مناسب  1عنوان مثال براي راديوگرافي از قفسه سينه به

  .دستگاه، نسبت به تنظيمات انجام شده توسط كاربر ارجحيت دارد
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بـر روي قسـمت سـامانه     چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيردصورت مي (AEC)كنترل خودكار پرتودهي دستگاه 

  :الزم مورد نيازتجهيزات و  •
 همراه با صفحات تشديد كننده ) حاوي فيلم(كاست بارگذراي شده  -1

هـاي  با ضـخامت  30cm × 30cm كه متشكل از چهار ورق پلكسي به ابعاد(فانتوم معادل شكم  بيمار  -2

,10mm ,15mm  20mmاست(. 

 .دستگاه دانسيتومتر    -3

 .نوار چسب    -4

 .تعدادي فيلم -5

  .آزمون از يك كاست و يك سري فيلم توليدي استفاده شود در كليه مراحل    :نكته

  :روش انجام آزمون •
از  30cmدسـتگاه فلورسـكوپي در ارتفـاع تقريبـي      (Serial Changer)قسمت تغييردهنده متـوالي   -1

  . قرار داده و قفل شود) براي المپ مولد پرتو ايكس فلورسكوپي زير تخت(باالي تخت دستگاه 
در مسير پرتو ايكـس و در مقابـل قسـمت نگهدارنـده كاسـت در       30cmفانتوم معادل بيمار با ضخامت  -2

نحوي كه اطمينان حاصل شود آشكارساز  قرار داده شود به 14-3-5مركز پرتو فلورسكوپي مطابق شكل 
 .شوددستگاه، كامال پوشش داده مي AECمربوط به سامانه 

 .تنظيم گردد AECدستگاه در مد  -3

 ..است بارگذاري شده در نگهدارنده كاست تغيير دهنده متوالي قرار داده شودك  -4

از كاربر دسـتگاه كمـك   . (شود انتخاب شودكار برده مي كه اغلب در كلينيك به AECآشكارساز سامانه  -5
 )گرفته شود

) در صورت نمايش توسـط دسـتگاه   kVpو يا ( AECزمان پرتودهي سامانه . عمل پرتودهي انجام شود - 6
 .ثبت گردد

 .فيلم ظاهر شود -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 (Chest Radiography) 
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بـا فـيلم   . (دستگاه فلورسكوپي تكـرار گـردد   AECبراي هر يك از آشكارسازهاي سامانه  7و  6مراحل  -8

 )جديد

هـاي ظـاهر شـده بـه كمـك دسـتگاه دانسـيتومتر و بـا اسـتفاده از          هر يك از فـيلم  ODچگالي نوري  -9
 .ثبت گردد 28 -3-5 گيري و نتايج در جدولدستورالعمل كمپاني سازنده آن اندازه

 .ترجيحاً مراحل آزمون براي شرايط يكسان و براي هر آشكارساز سه بار تكرار شود -10

 

  

  گيري چگالي نورينحوه قرارگيري فانتوم معادل بيمار جهت اندازه )14-3-5شكل (

 
  28-3-5جدول 

  

 دانسيته استاندارد  mAsزمان پرتو دهي و يا 

  
  

  

  :معيار پذيرش •
دسـت   بـه  ODاي است كه بايـد چگـالي نـوري    گونه دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون بهمعيار پذيرش 
دسـتگاه، كمتـر يـا مسـاوي      AECها براي هر يك از آشكارسازهاي انتخاب شده از سامانه آمده از فيلم

 مشخص شده توسط شركت سازنده دستگاه فلورسكوپي بـراي همـان آشكارسـاز    ODنسبت به  20%
  .داشته باشد ، اختالفAECمدار 

  :معيار اصالح •
توسط شركت سازنده  با مقدار ارائه شده %50تا  %20ها بين  دست آمده از فيلم به ODكه در صورتي

هاي پذيرش دستگاه اختالف داشته باشد، بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه در زمان انجام آزمون
  .اقدام شود
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  :معيار تعليق •

ارائه شـده توسـط شـركت سـازنده در      با مقدار %50ها بيش از ه از فيلمدست آمد به ODكه صورتيدر
هاي پذيرش دستگاه اخـتالف داشـته باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه فلورسـكوپي مجـاز        زمان انجام آزمون

عمـل   كننده از دستگاه بايد نسبت به رفع عيب و مشكل آن اقدام الزم به  بردارينخواهد بود و مركز بهره
  .آورد

  )FLO 24( تكرارپذيري آشكار ساز آزمون 24- 5-3

  :هدف آزمون •
نحـوي  دستگاه فلوروسكوپي است به AECهدف از انجام اين آزمون ارزيابي ميزان دقت عملكرد سامانه 

دستگاه يكسان و  AECاالمكان پاسخ قسمت  حتي هاي مختلف و شرايط تنظيمي متفاوت، كه در حالت
  .مشابه يكديگر باشد

  :آزموندوره زماني انجام  •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه يـدكي بـر روي قسـمت سـامانه       چنين هماين آزمون ساالنه و 

  . پذيردپرتودهي دستگاه صورت مي كنترل خود كار
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
هـاي  ضـخامت  بـا  30cm × 30cmكه متشكل از چهار مكعب پلكسـي بـه ابعـاد    ( فانتوم معادل بيمار -1

10mm ,15mm ,20mm است(. 

 .دستگاه دانسيتومتر -2

 .همراه با صفحات تشديد كننده) حاوي فيلم(كاست بارگذراي شده  -3

 .فيلم راديوگرافي به تعداد كافي  -4

 .نوار چسب -5

.                                                                                                                            در كليه مراحل آزمون از يك كاست و يك سري فيلم توليدي استفاده شود    :نكته

  :روش انجام آزمون •
بـراي  (از باالي ميـز دسـتگاه    cm 30كوپي در ارتفاع تقريبي قسمت تغييردهنده متوالي دستگاه فلورس -1

 .قرار داده و قفل شود) المپ مولد پرتو ايكس فلورسكوپي زيرتخت

در مسير پرتو ايكـس و در مقابـل قسـمت نگهدارنـده كاسـت در       30cmفانتوم معادل بيمار با ضخامت  -2
شـود آشكارسـاز مربـوط بـه سـامانه      نحوي كه اطمينان حاصـل  مركز پرتو فلورسكوپي قرار داده شود به

AEC شوددستگاه، پوشش داده مي. 

 .تنظيم شود AECدستگاه در شرايط  -3

قرار داده  (Serial changer)كاست بارگذاري شده در نگهدارنده كاست قسمت تغيير دهنده متوالي   -4
 .شود

 .انتخاب شود AECيكي از آشكارسازهاي سامانه  -5

كه حـدوداً  ) با استفاده از سامانه مانيتور دستگاه(تگاه متمركز گردد نحوي بر روي ميز دسپرتو ايكس به - 6
2 cm  خارج از لبه همه آشكارسازهاي مدارAEC نيز پوشش داده شود. 

 .عمل پرتودهي انجام شود و فيلم ظاهر شود -7

ان نحوي كه درپايـ به. با بارگذاري مجدد كاست، براي دو بار ديگر عمل پرتودهي و ظهور فيلم تكرار شود -8
 .اين مرحله براي آشكارساز انتخاب شده سه فيلم ظاهر شده در اختيار داشته باشد



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     129        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

 
 (OD)به كمك دستگاه دانسيتومتر و با استفاده از كتابچه راهنماي شركت سـازنده آن چگـالي نـوري     -9

 .گيري شودهاي ظاهرشده اندازهفيلم

ميـانگين سـه دانسـيته    . ثبت گـردد  29-3-5ها در جدول  ODشماره آشكارساز انتخاب شده و مقدار  -10
 :ها انحراف معيار و ضريب تغييرات از روابط گيري شده محاسبه و براي آن اپتيكي اندازه

SD �  �∑�X��X �
CVو  ��" �  SDX   در ايـن روابـط   . ثبت شود 29-3-5محاسبه گردد و در جدولXM 

  .گيري استندازهتعداد ا nها،  ODمقدار ميانگين   Xام،  iگيري  اندازه
ها  گيري دستگاه انجام گيرد و نتيجه اندازه AECمراحل قبل براي هر يك از آشكارسازهاي ديگرسامانه  -11

 .ثبت شود 29-3-5مربوط به هر يك از آشكارسازها در جدول  CVو  SDها و  ODو مقدار ميانگين 

 
  29-3-5جدول 

  

 OD1 OD2 OD3 شماره آشكارساز
 ميانگين

 ها قرائت 
 انحراف معيار

 راتيضريب تغي

)CV( 

       

       

       

 
  :معيار پذيرش •

مربوط  ODدست آمده براي  به CVنحوي است كه  معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون به
  .باشد %5به هركدام از آشكارسازها بايد كمتر يا مساوي 

  :معيار اصالح •
باشد، بايـد نسـبت    %20تا  %5هر يك از آشكارسازها بين  ODدست آمده براي  به CVكه درصورتي

  .به اصالح و رفع عيب دستگاه اقدام شود
  :معيار تعليق •

باشـد اسـتفاده از    %20هـر يـك از آشكارسـازها بـيش از      ODدست آمده بـراي   به CVكه درصورتي
  .آيد عمل بهدستگاه فلوروسكوپي مجاز نخواهد بود و  بايد جهت رفع عيب آن اقدام الزم 

  ) AEC  )25FLO هاي سامانه سنجآزمون عملكرد زمان  25- 5-3

  :هدف آزمون •
دسـتگاه فلورسـكوپي    AECمـدار  ) زمان پايه(گيري حداقل زمان پاسخ هدف از انجام اين آزمون اندازه

كه پس از سپري شدن زمان معيني از شروع عمل پرتـودهي، تـابش پرتـو ايكـس توسـط      طوري است به
  .دستگاه متوقف گردد AECهاي مدار سنجزمان

  :دوره زماني انجام آزمون •
 AECپس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي سـامانه     چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيرددستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 
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  :روش انجام آزمون •
از بـاالي تخـت    30cmدسـتگاه در ارتفـاع تقريبـي     (Serial changer)توالي قسمت تغيير دهنده م -1

 .دستگاه قرار داده شده و قفل گردد

آشكارساز  نحوي قرارداده شودكهبرروي تخت ودرمسيرپرتوايكس به گر تحليلدستگاه  آشكارساز مربوط به -2
 .آن نگردد  ايكس به پرتومانع از رسيدن  و فلورسكوپي پوشيده نشود  دستگاه AECمدار   مربوط به

دسـتگاه   (TV)بـا اسـتفاده از سـامانه مـانيتور     (نحوي بر روي آشكارساز متمركـز گـردد   پرتو ايكس به -3
 .نيز پوشش داده شود AECخارج از لبه آشكارسازهاي مدار  cm 2كه حدوداً تا  ) فلورسكوپي

براي انجام اين آزمون ومطابق دستورالعمل شركت سازنده آن تنظيم و آماده بـه كـار    گر تحليلدستگاه  -4
 .گردد

. انتخـاب شـود   300mAو جريـان در حـدود    100kVpمقادير بااليي از پرتودهي مثالً ولتاژ در حدود  -5
 mAsباشند از مقايسه مقادير مي mAsهاي فلورسكوپي كه داراي سنجه زمان پرتودهي براي دستگاه(
 .)با يكديگر قابل محاسبه است mAو 

 .عمل پرتودهي انجام گيرد - 6

 .ثبت گردد 30-3-5قرائت و درجدول  گر تحليلزمان پرتودهي دستگاه فلورسكوپي با استفاده ازدستگاه  -7

  مربوط به عمـل پرتـودهي از روي ميـز فرمـان دسـتگاه فلورسـكوپي قرائـت و در جـدول         mAsميزان  -8
 .ثبت گردد 5-3-30

 AECهاي قابل انتظاري كه در عمل توسط مدار  گيري شده در اين آزمون بايد از همه زمانزمان اندازه    :نكته
كـه   AECدر واقع يك مدار . شود كمتر باشددستگاه جهت محدود كردن پرتودهي به بيمار، اعمال مي

ر از حـد مجـاز   توانـد باعـث شـود كـه بيمـار دز بـاالت      حداقل زمان پاسخ آن از حد مجاز باالتر است مي
را ) باشـد بـاال مـي   mAو جريـان   kVpخصوصاً زماني كه شرايط المپ مولد پرتو ايكس از نظر ولتـاژ  (

  .  دريافت كند
  

  30-3-5جدول 

 

  AEC حداقل زمان تابش در سامانه 

  سنج پشتيبانتابش با توجه به عملكرد زمان mAsحداكثر 

 

  :معيار پذيرش •
كمتـر يـا    AECسـنج مـدار   فلورسكوپي در اين آزمون، حداقل زمان پاسخ زمـان معيار پذيرش دستگاه 

  .باشدمي 600mASمربوط به پرتو تابشي كمتر يا مساوي  mASو حداكثر  20mSمساوي 
  :معيار اصالح •

نيـز   mAsو حداكثر  50msتا  20msدستگاه بين  AECكه حداقل زمان پاسخ سنج مدار در صورتي
  .باشد، دستگاه فلورسكوپي نياز به رفع عيب و اصالح دارد mAS 1000تا  mAs 600بين

  :معيار تعليق •
بـيش   mASو حداكثر ms 50 دستگاه بيش از AECسنج مدار كه حداقل زمان پاسخ زمانصورتيدر
برداري كننـده بايـد   باشد، استفاده از دستگاه فلورسكوپي مجاز نخواهد بود و مركز بهره mAs 1000از 

  .عيب دستگاه اقدام الزم را به عمل آوردنسبت به رفع 
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  )kVp (kVp Tracking) )26 FLO نسبت به تغييرات AECآزمون عملكرد سامانه  26- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان يكنواختي چگالي نوري فيلم نسبت به تغييرات ولتاژ المپ مولد 

 AECعملكـرد سـامانه    kVpكه با تغييرات ولتاژ المپ يطور بهپرتو ايكس دستگاه فلورسكوپي است، 
محدوده مطلوب و قابل قبول رايجاد شده بر روي فيلم د (OD)اي باشد كه چگالي نوري گونه دستگاه به

  .در اين دستورالعمل باشد

دستگاه بايد مـورد ارزيـابي و تأييـد قـرار      AECتكرارپذيري آشكارساز سامانه  قبل از انجام اين آزمون،    :نكته
  .گرفته باشد

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه در قسـمت خودكـار        چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيرددستگاه فلوروسكوپي صورت مي (AEC)كنترل پرتودهي 
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
هـاي  بـا ضـخامت   30cm X 30cmكه متشـكل از چهـار ورق پلكسـي بـه ابعـاد      (فانتوم معادل بيمار  -1

10cm  15cm ,20cm ,30cm  است.( 

 .دستگاه دانسيتومتر -2

 ).اسكرين دار(همراه با صفحات تشديدكننده سرعت ) حاوي فيلم(ي شده ركاست بارگذا -3

 .فيلم به تعداد كافي  -4

 .نوار چسب -5

.                                                             در كليه مراحل اين آزمون از يك كاست و يك سري فيلم توليدي استفاده شود   :نكته

  :روش انجام آزمون •
از بـاالي تخـت    30cmدسـتگاه در ارتفـاع تقريبـي     (serial changer)قسمت تغيير دهنده متـوالي   -1

 .)تنظيم گردد cm 100براي المپ باالي تخت، فاصله روي . (شود دستگاه قرار داده شده و قفل

در مسير پرتو ايكـس و در مقابـل قسـمت نگهدارنـده كاسـت در       30cmفانتوم معادل بيمار با ضخامت  -2
 .قرار داده شود 14-3-5مركز پرتو فلورسكوپي مطابق شكل 

 .تگاه قرار داده شوديك كاست بارگذاري شده در نگهدارنده كاست تغيير دهنده متوالي دس -3

 .انتخاب گردد 60kVpولتاژ المپ  -4

 .يك عمل پرتودهي انجام گيرد -5

 .فيلم ظاهر شود و مجدداً كاست با فيلم جديد بار گذاري شود - 6

 10kVpهر بار ولتاژ المـپ  . تكرار گرددkVp براي ساير مقادير در دسترس ولتاژ المپ  6تا  2مراحل  -7
 .)عمل پرتودهي ادامه يابد 110kVpحداقل تا ولتاژ . (افزايش و عمل پرتودهي انجام شود

هـا بـا   هر فيلم ظاهر شده در يـك نقطـه مشـابه و معـين بـر روي همـه آن       (OD)ميزان چگالي نوري  -8
 .گيري شوداستفاده از دستگاه دانسيتومتر و مطابق دستورالعمل شركت سازنده آن اندازه

هـا را  و مقـدار ميـانگين آن   ثبـت شـود   31-3-5ها در جدول هر يك از فيلم ODمقادير چگالي نوري  -9
گيري شده در هر مرحله از پرتودهي نسـبت  اندازه ODميزان اختالف بين چگالي نوري  .محاسبه گردد

 31-3-5در سـتون مربوطـه در جـدول    ) بـه درصـد  (عنوان خطـا   به چگالي نوري ميانگين محاسبه و به
 .            آزمون ثبت گردد
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  31-3-5جدول 

 

 تنظيمي kVp فيلم .O.D ميانگين .O.D خطا

 

 

 70 

  80 

  90 

  100 

  110 

 
  :معيارپذيرش •

دسـت آمـده در هـر     بـه  ODبـراي   %15معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون، خطاي كمتر يا مساوي 
  .ميانگين است ODمرحله از پرتودهي نسبت به 

  :معيار اصالح •
نسبت به مقدار  %30تا  %15ها در هر مرحله از پرتودهي بين دست آمده از فيلم به ODكه صورتيدر

جهت رفع عيب و اصالح دستگاه فلورسـكوپي اقـدام الزم صـورت     بايد ميانگين آن اختالف داشته باشد،
  .پذيرد

  :معيار تعليق •
نسـبت بـه مقـدار     %30ها در هر مرحلـه از پرتـودهي بيشـتر از    مدست آمده از فيل به ODكه ورتي در

ــانگين آن اخــتالف داشــته باشــد، اســتفاده از  ــز نخواهــد دســتگاه فلورســكوپي مجــاز  مي ــود و مرك  ب
  .كننده از دستگاه بايد نسبت به رفع مشكل و عيب آن اقدام نمايد برداري بهره

 ) 27FLO( (Thickness Tracking)  نسبت به تغييرات ضخامت فانتوم AECآزمون عملكرد سامانه  27- 5-3

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان يكنواختي چگالي نوري فيلم نسبت به تغييرات ضخامت فـانتوم  

دسـتگاه فلورسـكوپي    AECنحوي كه با تغيير ضخامت فانتوم معادل بيمار، سامانه معادل بيمار است به
ايجاد شده بر روي فيلم راديوگرافي پس از عمل پرتـودهي   (OD)اي عمل كند كه چگالي نوري نهبه گو

  .در محدوده مجاز تعريف شده در اين دستورالعمل تغيير كند

بايد متناسب بـا چـاقي و الغـري واقعـي     ميزان ضخامت فانتوم معادل بيمار مورد استفاده در اين آزمون     :نكته
ضـخامت متغيـر    30cmتـا   10cmمعموالً اين محـدوده از  . بيماران در حين عمل پرتوتشخيصي باشد

اي راديولوژي كه چاقي و يا الغري عضو مورد آزمايش بيمار خـارج از محـدوده   ه در ساير آزمايش. است
نات ارتوپدي از ناحيه دست بيمار، ضخامت فانتوم هاي قلبي و يا معايعنوان مثال بررسي مذكور است، به

  .بايد تغيير يابدمورد استفاده حسب مورد 
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه يدكي در قسمت خودكار  چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيرددستگاه فلوروسكوپي صورت مي (AEC)كنترل پرتودهي 
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
هـاي  بـا ضـخامت   30cm × 30cmكه متشـكل از چهـار ورق پلكسـي بـه ابعـاد      ( فانتوم معادل بيمار -1

10cm, 15cm, 20cm, 30cm  است.( 

 .دستگاه دانسيتومتر -2

 ).اسكرين دار(همراه با صفحات تشديد كننده سرعت ) حاوي فيلم(ي شده ركاست بارگذا -3

 .فيلم به تعداد كافي  -4

  .نوار چسب -5

  .در كليه مراحل اين آزمون از يك كاست و يك سري فيلم توليدي استفاده شود   :نكته 

  :روش انجام آزمون •
از  cm 30 دسـتگاه فلورسـكوپي در ارتفـاع تقريبـي     (serial changer)قسمت تغيير دهنده متـوالي   -1

 cm 100ايكس باالي تخت، فاصله در  براي المپ مولد پرتو. (قفل شود باالي تخت دستگاه قرار داده و
 .)تنظيم گردد

در مسير پرتو ايكـس و در مقابـل قسـمت نگهدارنـده كاسـت در       10cmفانتوم معادل بيمار با ضخامت  -2
 .قرار داده شود 14-3-5مركز پرتو فلورسكوپي مطابق شكل 

 .ه شوديك كاست بارگذاري شده در نگهدارنده كاست تغيير دهنده متوالي دستگاه قرار داد -3

 )mA 200عنوان مثال به(انتخاب گردد ويك جريان المپ استانداردتنظيم گردد  70kVpولتاژ المپ  -4

شـود انجـام گيـرد و يكـي از     گرفتـه مـي   كار بهكه معموالً در كلينيك به همان صورتي AECتنظيمات  -5
 .شودرود بر روي دستگاه فلورسكوپي انتخاب مي كار بهكه اغلب  AECآشكارسازهاي مدار 

 .عمل پرتودهي انجام شود - 6

مطابق دستورالعمل شـركت سـازنده آن، دانسـيته    استفاده از دستگاه دانسيتومتر و  فيلم ظاهر شود و با -7
 .گيري شوداپتيكي فيلم اندازه

ولـت افـزايش نسـبت بـه مرحلـه قبـل تـا        10هـر بـار   (با تنظيم سـاير ولتاژهـا    32-3-5مطابق جدول  -8
(120kVp  گيري دانسيته اپتيكي فيلم انجام گيردگردد و  ظهور فيلم و اندازهعمل پرتودهي تكرار. 

ــوق   -9 ــل ف ــا  2از(مراح ــخامت  ) 8ت ــاير ض ــراي س ــي     ب ــار يعن ــادل بيم ــانتوم مع ــه ف ــوط ب ــاي مرب   ه
15cm 20cm, 30cm, تكرار شود نيز. 

بـا  ها هاي ظاهر شده در يك نقطه معين و مشابه بر روي همه آنفيلم ODتوجه شود كه چگالي نوري  -10
 .گيري شوداستفاده از دستگاه دانسيتومتر اندازه

هـاي ظـاهر شـده در مراحـل فـوق الـذكر و بـا        گيري شده براي چگـالي نـوري فـيلم   كليه مقادير اندازه -11
 .ثبت گردد 32-3-5جدول  هاي مختلف فانتوم در ضخامت

ODHHHHمقدار ميانگين دانسيته اپتيكي از رابطـه     -12 � OD
  كـي ميـانگين و  ، دانسـيته اپتي ODكـه در آن    "

n  تعداد كلOD ها است محاسبه گردد. 

ميزان اختالف بين دانسيته اپتيكي فيلم ظاهر شده در هر مرحله از پرتودهي نسبت به دانسيته اپتيكـي   -13
 . ثبت گردد32-3-5خطا در ستون مربوطه در جدول  عنوان بهصورت درصد و  ميانگين محاسبه و به
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  32-3-5جدول 

 

 تنظيمي kVp فيلم .O.D ميانگين .O.D خطا

 

 

 70 

  80 

  90 

  100 

  110 

  120 

  

  :معيار پذيرش •
دست آمده  به ODبراي  %15معيار پذيرش دستگاه فلورسكوپي در اين آزمون خطاي كمتر يا مساوي 

  .ميانگين است ODدر هر مرحله از پرتودهي نسبت به 
  :معيار اصالح •

نسبت به مقدار  %30تا  %15ها در هر مرحله از پرتودهي بين دست آمده از فيلم به ODكه درصورتي
ميانگين آن اختالف داشته باشد، بايد جهت رفع عيـب و اصـالح دسـتگاه فلورسـكوپي توسـط شـركت       

  .اقدام الزم صورت پذيرد) شركت خدمات دهنده مجاز(ذيصالح 
  :معيار تعليق •

نسـبت بـه مقـدار     %30ها در هر مرحله از پرتـودهي بيشـتر از   لمدست آمده از في به ODكه درصورتي
ــز     ــود و مرك ــد ب ــانگين آن اخــتالف داشــته باشــد، اســتفاده از دســتگاه فلورســكوپي مجــاز نخواه مي

  .كننده از دستگاه بايد توسط شركت ذيصالح نسبت به رفع مشكل و عيب آن اقدام نمايد برداري بهره
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  دستگاه پانوركس و سفالومتري كنترل كيفيهاي آزمون   5-4

هاي پانوركس بر اساس نوع آزمون و دوره زمـاني  هاي مربوط به كنترل كيفي دستگاهآزمون 1-4-5در جدول 
  .انجام آن ارائه شده است

  

  1-4-5جدول 

  

  نام آزمون

  نوع آزمون

  اي دوره

  )دوره انجام(
  بحراني  پذيرش

  )ساالنه( �  صحت ميدان تابش
�  �  

  )ساالنه( �  صحت ولتاژ
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري ولتاژ
�  �  

 � � )ساالنه( �  صحت زمان

  )ساالنه( �  تكرارپذيري زمان
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري خروجي  
�  �  

  )ساالنه( �  mAsخطي بودن خروجي نسبت به 
�  �  

  )ساالنه( �  HVLگيري  اندازه
�  �  

  )ساالنه( �  نشت المپ
�  �  

  )ساالنه( �   *هاي بصري آزمون
�  �  

  

هاي هشداردهنده خطر پرتـو، كليـد و مكـانيزم     چراغ، هاي شناسائي و عالمت خطرپرتو ها و پالك شامل دارابودن برچسب    *
كليد كنتـرل پرتـودهي، اسـتحكام مكـانيكي قطعـات و اجـزاء دسـتگاه         Dead manپشتيبان قطع اضطراري پرتودهي، 

  ...پرتوساز و 
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  )OPG 01(مشخصات المپ   5-4-1

از قبيـل نـام   (كليه مشخصات و اطالعات مربوط به المپ مولد پرتو ايكـس دسـتگاه پـانوركس تحـت آزمـون      
ايـن اطالعـات و   . ثبت شـود  2-4-5بررسي و در جدول ...) سازنده، نوع يا مدل، شماره سريال محفظه تيوب و

هـاي  هـا و پـالك  و نيز اطالعات مندرج بر روي برچسبهاي فني همراه دستگاه پانوركس  مشخصات از كتابچه
  .نصب شده توسط كمپاني سازنده بر روي بدنه المپ مولد پرتو دستگاه، قابل استخراج هستند

  

  2-4-5جدول 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )OPG 02( خصات دستگاهمش 2- 5-4

مشخصات مربوط به دستگاه پانوركس مانند نام سازنده، شماره سريال قسمت مولد ولتاژ باال و شماره شناسـه   
  .ثبت گردد 3-4-5واحد قانوني براساس جدول 

  

  3-4-5جدول 
  

 

  
  
  

  
 )OPG 03( آزمون صحت ميدان تابش 3- 5-4

  :هدف از انجام اين آزمون •
  .و ميزان تنظيم بودن پرتو ايكس در دستگاه پانوركس است 1هدف از انجام آزمون تعيين ابعاد

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت مولـد      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردپرتوايكس دستگاه صورت مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 size 

  نام سازنده

  نوع يا مدل

  insertشماره سريال 

  housingشماره سريال 

  kVpماكزيمم 

  mAماكزيمم 

  )mm(فيلتراسيون كلي 

  نام سازنده

  شماره سريال ژنراتور

  شماره شناسه واحد قانوني



INRA-RP-RG-121     137        : صفحه   

  صــفر   253:  كل صفحات

روش سـفالومتري و  دو  اند كـه بـراي هـر   
بر روي دستگاه قـرار  ) صورت وجوددر(حاصل شود كه كليماتور مناسب 

پشـت  (يك فيلم كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارد بر روي سمت نگهدارنده فيلمِ كليماتور ثانويـه  
نحـوي كـه كـامالً شـكاف پرتـو در      طور محكم و ثابت قرار داده شود بـه 

اطمينان حاصل شود كه فـيلم   .را نيز در بر بگيرد
  .اي قرار گرفته است كه با حركت چرخشي سامانه پانوركس تداخل ندارد

) روي كليماتور(پاكت مخصوص خودقراردارد برروي سمت بيماركليماتور ثانويه 
نحوي كه كامالً شكاف پرتـو كليمـاتور را بپوشـاند و چنـد     

. است شده نشان داده 1-4-5ها در شكل نحوه قرارگيري فيلم
  .شودها وضعيت پرتو ايكس در دو طرف شكاف كليماتور از نظر ابعاد و تطابق نشان داده مي

گذاري شود تا پس از ظاهر فيلم شدن مشخص شـود  

باشـد   1.0 _ 0.6ها كه در حدود بر روي فيلم
 .كندكفايت مي

  گيـري و در جـدول  دسـت آمـده انـدازه    به

  جهت انجام آزمون صحت ميدان تابش

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز
 .فيلم راديوگرافي

 .نشانگر عنوان بهدو قطعه فلزي كوچك 

 .نوار چسب

اند كـه بـراي هـر   اي طراحي شدهگونه هاي راديوگرافي دندان بهبرخي از دستگاه
حاصل شود كه كليماتور مناسب  اطمينان. پانوركس كاربرد دارند

  .گرفته باشد
  :روش انجام آزمون

يك فيلم كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارد بر روي سمت نگهدارنده فيلمِ كليماتور ثانويـه  
طور محكم و ثابت قرار داده شود بـه  بهدستگاه پانوركس  )كوليماتور

را نيز در بر بگيردكليماتور را بپوشاند و چند سانتيمتر از باال و پايين آن
اي قرار گرفته است كه با حركت چرخشي سامانه پانوركس تداخل نداردگونه

پاكت مخصوص خودقراردارد برروي سمت بيماركليماتور ثانويه يك فيلم ديگر كه درون 
نحوي كه كامالً شكاف پرتـو كليمـاتور را بپوشـاند و چنـد     طور محكم و ثابت قرار داده شود به دستگاه به

نحوه قرارگيري فيلم. را نيز دربرگيرد وپايين آن سانتيمتر از باال
ها وضعيت پرتو ايكس در دو طرف شكاف كليماتور از نظر ابعاد و تطابق نشان داده ميدر اين فيلم

گذاري شود تا پس از ظاهر فيلم شدن مشخص شـود  ها با استفاده از عالئم فلزي عالمتهر كدام از فيلم
 .مربوط به كدام سمت شكاف بوده است

بر روي فيلم (OD)چگالي نوري  دست آوردن عمل پرتودهي براي به
كفايت مي) و نه كامل(براي اين كار پرتودهي جزئي . انجام شود

  .ها ظاهر شودفيلم
به 5تا  1طول و عرض تصوير شكاف بر روي فيلم كه در مراحل 

 .ثبت گردد 4-4

جهت انجام آزمون صحت ميدان تابش نحوه قرارگيري فيلم )1-4-5شكل (

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

  
تجهيزات و لوازم مورد نياز •
فيلم راديوگرافي -1
دو قطعه فلزي كوچك  -2
نوار چسب -3

برخي از دستگاه   :نكته
پانوركس كاربرد دارند

گرفته باشد
روش انجام آزمون •
يك فيلم كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارد بر روي سمت نگهدارنده فيلمِ كليماتور ثانويـه   -1

كوليماتور
كليماتور را بپوشاند و چند سانتيمتر از باال و پايين آن

گونه به
يك فيلم ديگر كه درون  -2

دستگاه به
سانتيمتر از باال

در اين فيلم
هر كدام از فيلم -3

مربوط به كدام سمت شكاف بوده است
عمل پرتودهي براي به -4

انجام شود
فيلم -5
طول و عرض تصوير شكاف بر روي فيلم كه در مراحل  - 6

5-4
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 :توضيح

 .نبايد بزرگتر از ابعاد خود شكاف باشد) سمت بيمار(ابعاد پرتو ايكس بر روي شكاف ثانويه 

اندازه عمودي پرتو ايكس بر روي سمت فيلم شكاف ثانويه نبايد بزرگتر از ابعاد عمودي پرتو ايكس فيلم مـورد  
 .باشد) 6مرحله (تفاده براي پانوركس اس

بـه عبـارت   . مشـاهده شـود   1نبايد هيچ گونه بريدگي) سمت فيلم(در تصوير پرتو ايكس بر روي شكاف ثانويه 
 .ديگر پرتو بايد بدون مزاحمت از مركز شكاف عبور كند

  .ثبت گردد 4-4-5جدول  الذكر در هاي ظاهر شده در مراحل فوقنتيجه بررسي انجام شده بر روي فيلم

 
  4-4-5جدول 

  

  ابعاد شكاف  ابعادميدان فيلم  سمت بيمار  فيلم ابعاد ميدان فيلم  سمت  خطا

        

 
  :معيار پذيرش •

گيري انجام شده در مراحل آزمون و با توجه به ابعاد واقعـي شـكاف كليمـاتور دسـتگاه     با توجه به اندازه
  عـرض شـكاف از  (باشـد  mm 5 هاي ظاهر شـده كمتـر يـا مسـاوي     كه تصوير شكاف در فيلمدرصورتي
 5 mmدستگاه در اين آزمون مورد پذيرش خواهد بود) بيشتر نباشد.  

  :معيار اصالح •
باشـد   mm 5بـيش از  ) از هر طرف(كه اختالف ابعاد تصوير شكاف كليماتور با ابعاد واقعي آن درصورتي

  .ت گيردرد كه بايد نسبت به اين امر اقدام الزم صودستگاه پانوركس نياز به اصالح و رفع عيب دار

  )OPG 04( آزمون صحت ميدان تابش 4- 5-4

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون بررسي تطابق ميدان پرتو ايكس دستگاه سفالومتري با ابعاد فـيلم راديـوگرافي   

  .نحوي كه پرتو ايكس از محدوده فيلم تجاوز ننمايد مورد استفاده است به
  :زماني انجام آزموندوره  •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت مولـد      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيردپرتوايكس دستگاه صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .18cm × 24cmفيلم راديوگرافي به ابعاد  -1

 .نشانگرهاي فلزي كوچك -2

 .كش و متر استانداردخط -3

 .دانسيتومتردستگاه  -4

 .نوار چسب -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 cut_off 



INRA-RP-RG-121     139        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

كـه  (A , B) با دو عدد فيلم . اي و يا مستطيلي باشد
هاي پرتوايكس اند، لبهمحكم و ثابت شده

 .گيري و ثبت شودفاصله بين نقطه كانوني المپ مولد پرتو ايكس تا پالن نگهدارنده فيلم اندازه

گذاري شود كـه بتـوان نسـبت    ها طوري عالمت
 .كرد گيريرا اندازه) اد از هر طرف

عمل پرتودهي با شرايط معمول و متداول در كلينيك براي ولتـاژ المـپ مولـد پرتـوايكس، انجـام شـود       
 .دست آيد

ايجاد يك دانسيته خيلي زياد بـر روي فـيلم ظـاهر    
ممكن است منجر بـه خطـا در     چنين هم

 .گيري شوندكش اندازه

 .، مراحل قبلي تكرار شود)

به كمك يك فرد ديگر كه در وضعيت انجام عمل سفالومتري قرار گرفته است، فاصله بين نقطه كـانوني  
 .گيري شوداندازه

 .ثبت گردد 4-5-

  جهت انجام آزمون صحت ميدان تابش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 film holder 

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  :روش انجام آزمون
اي و يا مستطيلي باشدسطح مقطع پرتو ايكس دستگاه ممكن است دايره

محكم و ثابت شده 1در پاكت مخصوص خود قرار دارند و روي پالن گيرنده تصوير
                              .مشخص گردد 2-4-5مطابق شكل 

فاصله بين نقطه كانوني المپ مولد پرتو ايكس تا پالن نگهدارنده فيلم اندازه
ها طوري عالمتبا نشانگرهاي غيرشفاف فلزي در مقابل پرتو ايكس، فيلم

اد از هر طرفاز نظر ابع(ها در مقايسه با قسمت نگهدارنده فيلم ابعاد فيلم
عمل پرتودهي با شرايط معمول و متداول در كلينيك براي ولتـاژ المـپ مولـد پرتـوايكس، انجـام شـود       

دست آيد به 0.6-1.0حوي كه بر روي فيلم چكالي نوري تقريبي 

ايجاد يك دانسيته خيلي زياد بـر روي فـيلم ظـاهر    . هاي پرتودهي بيش از اندازه خودداري شوداز زمان
همشده باعث محو شدن ابعاد واقعي ميدان پرتو ايكس گرديده و 

  .گيري شوداندازه
كش اندازهها ظاهر شوند و اندازه ابعاد پرتو ايكس با استفاده از خطفيلم

)در صورتي كه در دسترس است(هاي كليماتور براي ساير اندازه
به كمك يك فرد ديگر كه در وضعيت انجام عمل سفالومتري قرار گرفته است، فاصله بين نقطه كـانوني  

اندازه(FSD) جمجمه فرد مذكور  mid_sagittalالمپ تا پالنِ 
-5در جدول  7و  5هاي انجام شده در مرحله گيريازهنتيجه اند

 

                                  

جهت انجام آزمون صحت ميدان تابش نحوه قرارگيري فيلم )2- 4-5شكل (

  5-4-5جدول 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    با ميدان اصلي Aاختالف ميدان فيلم 

    با ميدان اصلي Bاختالف ميدان فيلم 

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 
روش انجام آزمون •
سطح مقطع پرتو ايكس دستگاه ممكن است دايره -1

در پاكت مخصوص خود قرار دارند و روي پالن گيرنده تصوير
مطابق شكل 

فاصله بين نقطه كانوني المپ مولد پرتو ايكس تا پالن نگهدارنده فيلم اندازه -2
با نشانگرهاي غيرشفاف فلزي در مقابل پرتو ايكس، فيلم -3

ابعاد فيلم
عمل پرتودهي با شرايط معمول و متداول در كلينيك براي ولتـاژ المـپ مولـد پرتـوايكس، انجـام شـود        -4

حوي كه بر روي فيلم چكالي نوري تقريبي ن به

از زمان  :نكته
شده باعث محو شدن ابعاد واقعي ميدان پرتو ايكس گرديده و 

اندازه
فيلم -5
براي ساير اندازه - 6
به كمك يك فرد ديگر كه در وضعيت انجام عمل سفالومتري قرار گرفته است، فاصله بين نقطه كـانوني   -7

المپ تا پالنِ 
نتيجه اند -8

                                 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

   
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختالف ميدان فيلم 

اختالف ميدان فيلم 
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  :معيار پذيرش •

يكس تابيده شده بر روي معيار پذيرش دستگاه سفالومتري در اين آزمون آن است كه ابعاد ميدان پرتو ا
  .از ابعاد فيلم تجاوز كند  FSD = 150cmنبايد در فاصله  18cm × 24cmاستفاده يعني فيلم مورد

  :معيار اصالح •
تجاوز كند، دستگاه نياز به اصالح و  18cm × 24cmكه ابعاد ميدان پرتو ايكس از ابعاد فيلم درصورتي

  .رفع عيب دارد كه بايد اقدام الزم صورت پذيرد

اي باشد، قطر دايـره مـذكور   كه سطح مقطع پرتو ايكس دستگاه سفالومتري مورد آزمون دايرهدرصورتي   :1نكته 
  .بيشتر باشد) cm 18در اينجا يعني (نبايد از عرض فيلم 

  .باشد cm 150گيري شده بايد اندازه FSDصله حداقل فا   :2نكته
  

  )5OPG 0( آزمون صحت ولتاژ 5- 5-4

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان صحت عملكـرد المـپ مولـد پرتـو ايكـس دسـتگاه راديـوگرافي        

طوري كه ولتاژ تنظيمي بـر روي دسـتگاه بـا ولتـاژ واقعـي آن در      است، به kVpپانوركس از نظر ولتاژ  
  .محدوده قابل قبول تطابق داشته باشد

حركـت   كـه  ايـن سـختي صـورت پـذيرد مگـر     انجام اين آزمون بر روي دستگاه پانوركس ممكن است به   :نكته  
  .چرخشي دستگاه متوقف گردد

. مورد استفاده نبايد در عملكرد عادي دستگاه راديوگرافي پانوركس اختالل ايجاد كنـد  گر تحليلدستگاه 
بنابراين انجام اين آزمون در شرايطي كه در پارامترهاي عملكردي عادي دستگاه خللي وارد نسازد و نيـز  

ون را هاي موجود در انجام آزمـ در حضور يك تكنيسين فني مجاز دستگاه كه بتواند برخي از محدوديت
  .گردد برطرف سازد، توصيه مي

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي قسمت مولد ولتاژ باال و يـا   چنين هماين آزمون ساالنه و 

  .پذيردالمپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

  .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه  -2
  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمان گرم شـدن را سـپري    -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. نموده است

شده است قبل از انجام آزمـون بايـد   هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو ايكس قرار داده  -2
 .برداشته شود

در فاصله و جهت مناسب از المپ مولد پرتو ايكس قرار داده شده و محكـم   گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3
 . گردد

توسط پرتو ايكس، پوشـش داده   گر تحليلاطمينان حاصل شود كه سطح مورد نظر از آشكارساز دستگاه  -4
 .شودمي
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و يا كمترين ولتاژ قابـل تنظـيم    kVp 60د پرتو ايكس متغير است، ترجيحاً از ولتاژ اگر ولتاژ المپ مول -5
عوامـل ديگـر   . ولت، ولتاژ تا حداكثر ممكن افـزايش داده شـود   10آغاز گردد و هر بار با افزايشي معادل 

هاي قـديمي و  براي دستگاه. (تنظيم گردد kVp ولتاژ متناسب با s و زمان mAپرتودهي يعني جريان 
 .)كمتر از حداكثر ولتاژ المپ متوقف گردد kVp 10فرسوده، عمل پرتودهي در 

گيـري شـده در   گيري براي اولين ولتاژ تنظيمي انجام و مقادير تنظيمي و انـدازه عمل پرتودهي و اندازه  - 6
 .ثبت گردد 6-4-5جدول 

، عمل پرتودهي سه بار تكرار شـود و   )s mA , kVp,(براي هر شرايط تنظيمي المپ مولد پرتو ايكس  -7
 .انجام پذيرد )به ولتاژ kVp 10با افزايش (سپس مرحله بعدي 

 .گانه محاسبه گرددمقدار ميانگين ولتاژهاي قرائت شده در هر مرحله پرتودهي سه -8

 گانه قرائت شده توسط دسـتگاه ميزان اختالف بين ولتاژ تنظيمي در هر مرحله با ميانگين ولتاژهاي سه -9
ثبـت   6-4-5عنوان ميزان خطا و درصد خطا در جـدول  ترتيب بهو نيز درصد آن محاسبه و به گر تحليل
 .گردد

  

  6-4-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :معيار پذيرش •
نسبت بـه ولتـاژ تنظيمـي     %10معيار پذيرش دستگاه پانوركس در اين آزمون، خطاي كمتر يا مساوي 

kVp بر روي دستگاه در هر مرحله پرتودهي است. 

  :معيار اصالح •
تـا   %10ها نسبت به ولتاژ تنظيمي بـين  گيريآمده در هر مرحله از اندازهدست  كه خطاي بهدرصورتي

  .باشد دستگاه پانوركس نياز به اصالح و رفع عيب دارد 20%
  :معيار تعليق •

 %20ها نسبت به ولتاژ تنظيمي بـيش از  گيريدست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدرصورتي
كننده بايد نسبت به رفع مشـكل   برداريو مركز بهره باشد، استفاده از دستگاه پانوركس مجاز نخواهد بود

  .عمل آوردو عيب دستگاه اقدام الزم را به

 شرايط تنظيمي پرتودهي
 قرائت

 اول 

قرائت

 دوم

 قرائت

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

تنظيمي  زمان

)ms(  

mA   
 تنظيمي

kVp 

 تنظيمي
 درصدخطا خطا ميزان

            
             
         
         
         
         
         



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     142        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

 
  ) 06OPG( آزمون تكرارپذيري ولتاژ 6- 5-4

  :هدف آزمون •
پرتـو ايكـس   هدف از انجام اين آزمون اطمينان از دقت عملكرد قسمت مربـوط بـه ولتـاژ المـپ مولـد      

هـاي پـانوركس و   كه دو المپ مولـد پرتـو ايكـس جداگانـه در حالـت     دستگاه پانوركس است در صورتي
هـاي مختلـف و شـرايط تنظيمـي متفـاوت پاسـخ       نحوي كه در حالت سفالومتري وجود داشته باشد، به

  .دستگاه پانوركس يكسان و مشابه با يكديگر باشد
  :دوره زماني انجام آزمون •

پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت          چنـين  هـم صورت ساالنه و  بهاين آزمون 
  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه  -2

حركـت   كـه  ايـن سـختي صـورت پـذيرد مگـر      انجام اين آزمون بر روي دستگاه پانوركس ممكن است به    :نكته
مورد استفاده نبايد در عملكردهادي دستگاه پانوركس  گر تحليلدستگاه . چرخشي دستگاه متوقف گردد

د برخـي  اختالل ايجاد كند بنابراين انجام اين آزمون در حضور يك تكنيسين فني مجاز دستگاه كه بتوان
  .گرددهاي موجود در انجام آزمون را برطرف سازد توصيه مياز محدوديت

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل گردد كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه، زمان گرم شدن را سـپري   -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. نموده است

كه توسط كاربر در مسير پرتو قرارداده شده است قبل از انجام آزمون بايد برداشـته  هرگونه فيلتر اضافي  -2
 .شود

در فاصله و جهت مناسب از المپ مولد پرتو ايكس قرار داده شده و محكـم   گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3
 . گردد

وشش داده توسط پرتو ايكس پ گر تحليلاطمينان حاصل گردد كه سطح مورد نظر از آشكارساز دستگاه  -4
 .شودمي

المپ مولد پرتو ايكس از كمترين مقدار قابل تنظيم همراه با عوامـل ديگـر يعنـي جريـان و      kVpولتاژ  -5
 .طور مناسب بر روي دستگاه تنظيم گردد زمان به

گيـري  براي هر ولتاژ تنظيمي سه بار عمل پرتودهي تكرار و مقدار تنظيمي ولتاژ و مقـادير ولتـاژ انـدازه    - 6
 .ثبت گردد 7-4-5در جدول  گر تحليلتگاه شده توسط دس

مجـدداً   قبل از هربار عمل پرتودهي، مقادير تنظيمي بر روي دستگاه به حالت اوليـه برگردانـده شـده و    -7
 .تنظيم گردد

گيري متوالي و پشت سرهم بـراي ولتاژهـاي تنظيمـي انجـام     اي، اندازهدقيقه 10در يك محدوده زماني  -8
 .گيرد

در هـر مرحلـه پرتـودهي    ) گـر  تحليلتوسط دستگاه ( دستگاه kVpگانه از ولتاژ هاي سهميانگين قرائت -9
 .ثبت گردد 7-4-5محاسبه و در جدول 
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SDانحراف معيار و ضريب تغييرات براي ولتاژ در هر مرحلـه بـا اسـتفاده از روابـط      -10 �  �∑�X��X �
و  ��"

CV �  SDX   در ايـن روابـط ،   . ثبت گـردد  7-4-5محاسبه و در جدولXM  گيـري ولتـاژ   انـدازهi ،ام  X  
 .باشدگيري در هر مرحله ميتعداد اندازه nميانگين ولتاژهاي هر مرحله و 

 
  7-4-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  :معيار پذيرش •
باشد دستگاه پـانوركس   %5دست آمده براي ولتاژ كمتر يا مساوي  به CVكه ضريب تغييرات درصورتي

  .باشددر اين آزمون پذيرفته شده مي
  :معيار اصالح •

باشـد دسـتگاه پـانوركس     %20تا  %5دست آمده براي ولتاژ بين  به CVكه ضريب تغييرات درصورتي
  .نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
اسـتفاده از دسـتگاه   . باشـد  %20دست آمده براي ولتاژ بيشـتر از   به CVكه ضريب تغييرات درصورتي

كننده بايد نسبت به رفع مشـكل و غيـب دسـتگاه اقـدام      برداريپانوركس مجاز نخواهد بود و مركز بهره
  .نمايد

  ) 07OPG( ت ولتاژآزمون صح 7- 5-4

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون اطمينان از دقت عملكرد و قسمت مربوط بـه ولتـاژ المـپ مولـد پرتـو ايكـس       

هاي مختلف و شرايط تنظيمـي متفـاوت پاسـخ دسـتگاه     نحوي كه در حالتدستگاه سفالومتري است به
  .سفالومتري يكسان و مشابه با يكديگر باشد

  :آزموندوره زماني انجام  •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت          چنـين  هـم صورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه صورت مي
  

kVp 
 تنظيمي

 سوم قرائت قرائت دوم قرائت اول
ميانگين 

 ها قرائت
 معيار  انحراف

  ريبض

 )CV( يراتيتغ
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه  -2

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمان گرم شـدن را سـپري    -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. نموده است

ه هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو قرارداده شده است قبل از انجام آزمون بايد برداشـت  -2
 .شود

 .درفاصله وجهت مناسب ازالمپ مولدپرتوايكس قرارداده شده و محكم گردد گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3

توسط پرتو ايكس پوشـش داده   گر تحليلاطمينان حاصل شود كه سطح مورد نظر از آشكارساز دستگاه  -4
 .شودمي

عوامـل ديگـر يعنـي جريـان و      المپ مولد پرتو ايكس از كمترين مقدار قابل تنظيم همراه با kVpولتاژ  -5
 .طور مناسب بر روي دستگاه تنظيم گردد زمان به

براي هر ولتاژ تنظيمي سـه بـار عمـل پرتـودهي تكـرار شـده و مقـدار تنظيمـي ولتـاژ و مقـادير ولتـاژ             - 6
 .ثبت گردد 8-4-5در جدول  گر تحليلگيري شده توسط دستگاه  اندازه

بر روي دستگاه به حالت اوليـه برگردانـده شـده و مجـدداً      قبل از هر بار عمل پرتودهي، مقادير تنظيمي -7
 .تنظيم گردد

 .سرهم براي ولتاژهاي تنظيمي انجام گيرد  گيري متوالي وپشتاي، اندازهدقيقه10دريك محدوده زماني  -8

در هـر مرحلـه پرتـودهي    ) گر تحليلتوسط دستگاه (دستگاه  kVpهاي سه گانه از ولتاژ ميانگين قرائت -9
 .    ثبت گردد 8-4-5محاسبه و در جدول 

SDانحراف معيار و ضريب تغييرات براي ولتاژ در هر مرحلـه بـا اسـتفاده از روابـط      -10 �  �∑�X��X �
و  ��"

CV �  SDX   در ايـن روابـط،   . ثبـت گـردد   8-4-5محاسبه و در جدولXM  گيـري ولتـاژ   انـدازهi ،ام  X  
 .گيري در هر مرحله استتعداد اندازه nو ميانگين ولتازهاي هر مرحله 

 

  8-4-5جدول 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرائت  شرايط تنظيمي پرتودهي

 اول

قرائت 

 دوم

قرائت 

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

(Sec) 

 تنظيمي زمان

mA   
 تنظيمي

kVp 
 تنظيمي

 درصدخطا خطا ميزان
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  :معيار پذيرش •

تري مباشددستگاه سفالو %5دست آمده براي ولتاژ كمتر يامساوي  به CVكه ضريب تغييرات درصورتي
 .باشنددر اين آزمون پذيرفته شده مي

  :معيار اصالح •
باشد دستگاه سـفالومتري   %20تا  %5دست آمده براي ولتاژ بين  به CVكه ضريب تغييرات درصورتي

  .نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه     %20دست آمده براي ولتاژ بيشـتر از   به CVكه ضريب تغييرات درصورتي
  .يب دستگاه اقدام نمايدعرفع مشكل و كننده بايد نسبت به برداريركز بهرهمسفالومتري مجاز نخواهدبودو

  ) 08OPG( تكرارپذيري ولتاژآزمون   8- 5-4

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون اطمينان از دقت عملكرد قسمت مربـوط بـه ولتـاژ المـپ مولـد پرتـو ايكـس        

هاي مختلف و شرايط تنظيمي متفـاوت پاسـخ دسـتگاه    نحوي كه در حالتدستگاه سفالومتري است، به
  .سفالومتري يكسان و مشابه با يكديگر باشد

  :زماني انجام آزموندوره  •
پس از هرگونه تعمير و يـا تعـويض قطعـه كـه بـر روي قسـمت        چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .توليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه صورت گرفته باشد
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .گر تحليلستگاه نگهدارنده مخصوص د -2

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمان گرم شـدن را سـپري    -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. نموده است

آزمون بايد برداشـته  هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو قرارداده شده است قبل از انجام  -2
 .شود

مخصوص در فاصله و جهت مناسب از المپ مولد پرتو ايكس قرار داده شده  گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3
 .و محكم گردد

توسط پرتو ايكس پوشـش داده   گر تحليلاطمينان حاصل شود كه سطح مورد نظر از آشكارساز دستگاه  -4
 .شودمي

رين مقدار قابل تنظيم همراه با عوامـل ديگـر يعنـي جريـان و     المپ مولد پرتو ايكس از كمت kVpولتاژ  -5
 .طور مناسب بر روي دستگاه تنظيم گردد زمان به

گيـري  براي هر ولتاژ تنظيمي سه بار عمل پرتودهي تكرار و مقدار تنظيمي ولتاژ و مقـادير ولتـاژ انـدازه    - 6
 .ثبت گردد 9-4-5در جدول  گر تحليلشده توسط دستگاه 

مجـدداً   ل پرتودهي، مقادير تنظيمي بر روي دستگاه به حالت اوليـه برگردانـده شـده و   قبل از هربار عم -7
 .تنظيم گردد

 .گيري متوالي وپشت سرهم براي ولتاژهاي تنظيمي انجام گيرداي، اندازهدقيقه10دريك محدوده زماني  -8
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در هـر مرحلـه پرتـودهي     گـر  تحليـل توسط دستگاه (دستگاه  kVpگانه از ولتاژ  هاي سهميانگين قرائت -9
 .ثبت گردد) 9-4-5محاسبه و در جدول 

SDانحراف معيار و ضريب تغييرات براي ولتاژ در هر مرحله از روابـط   -10 �  �∑�X��X �
CVو  ��" �  SDX  

ميانگين ولتاژهـاي    X  ام، iگيري ولتاژ اندازه XMدر اين روابط، . ثبت گردد 9-4-5محاسبه و در جدول 
 .گيري در هر مرحله استهتعداد انداز nهر مرحله و 

 

  9-4-5جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
     

  :پذيرش معيار •
باشـد، دسـتگاه    %5دسـت آمـده بـراي ولتـاژ كمتـر يـا مسـاوي         به CVكه ضريب تغييرات درصورتي

  .باشدسفالومتري در اين آزمون پذيرفته مي
  :معيار اصالح •

باشد، دستگاه سفالومتري  %20تا  %5دست آمده براي ولتاژ بين  به CVكه ضريب تغييرات درصورتي
 .نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
دسـتگاه   اسـتفاده از  باشـد،  %20دست آمده براي ولتاژ بيشـتر از   به CVيرات كه ضريب تغيدرصورتي

 .رفع مشكل وعيب دستگاه اقدام نمايدكننده بايدنسبت بهبردارينخواهدبود ومركز بهره سفالومتري مجاز

  )OPG 09( مون صحت زمانآز 9- 5-4

  :هدف آزمون •
  .دستگاه پانوركس استسنج پرتودهي هدف از انجام اين آزمون تعيين صحت عملكرد زمان

  :دوره زماني انجام آزمون •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت          چنـين  هـم صورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردسنجي دستگاه صورت مي زمان
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه  -2

kVp 
 تنظيمي

 سوم قرائت قرائت دوم قرائت اول
ميانگين 

 ها قرائت
 معيار  انحراف

  ريبض

 )CV( يراتيتغ
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  :روش انجام آزمون •

قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمان گرم شـدن را سـپري    -1
 .نموده است اين زمان در كتابچه راهنماي قيد شده است

در مسير پرتو ايكس قرار داده شده و اطمينان حاصـل شـود كـه سـطح آن      گر تحليلآشكارساز دستگاه  -2
 . شودطور مناسب توسط پرتو ايكس پوشش داده مي به

متناسـب بـا آن    sec و زمـان  mA جريـان . انتخاب گـردد  kVp 70 يك ولتاژ المپ متوسط در حدود -3
 .برروي دستگاه تنظيم و عمل پرتودهي انجام گيرد

 .بار ديگر عمل پرتودهي تكرار گردد ، دو3با همان شرايط مرحله  -4

همـراه شـرايط تنظيمـي    گيري شده اند بـه اندازه گر تحليلهاي پرتودهي كه توسط دستگاه مقادير زمان -5
 .ثبت گردد 10-4-5برروي دستگاه در جدول 

 .ثبت گردد 10-4-5محاسبه و در جدول ) در سه مرحله پرتودهي(هاي قرائت شده ميانگين زمان - 6

ختالف زمان تنظيمي بر روي دستگاه و نيز درصد آن محاسبه و به ترتيب به عنوان ميزان خطـا  ميزان ا -7
           .ثبت گردد 10-4-5و درصد خطا در جدول 

      

  10-4-5جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  :معيار پذيرش •
نسـبت   %10گيري شده، خطا كمتـر از  معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون براي زمان پرتودهي اندازه

  .به زمان تنظيمي بر روي دستگاه است
  :اصالحمعيار  •

مقـدار تنظيمـي آن باشـد، بايـد جهـت       %20تا  %10گيري شده بين كه خطاي زمان اندازهدرصورتي
  .اصالح و رفع عيب دستگاه اقدام الزم صورت پذيرد

 :معيار تعليق •

مقدار تنظيمي آن باشد، اسـتفاده از دسـتگاه    %20گيري شده بيش از كه خطاي زمان اندازهدرصورتي
كننده بايد نسبت به رفع عيب و اصـالح دسـتگاه    بردارياز نخواهد بود و مركز بهرهراديوگرافي دندان مج

  .اقدام نمايد

قرائت  شرايط تنظيمي پرتودهي

 اول

قرائت 

 دوم

قرائت 

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

kVp 
  تنظيمي

mA   
 تنظيمي

(sec) 

 تنظيمي زمان
 درصدخطا خطا ميزان
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  )OPG 10( آزمون تكرارپذيري زمان 10- 5-4

  :هدف آزمون •
سـنجي پرتـو دسـتگاه    هدف از انجام اين آزمون اطمينـان از دقـت عملكـرد قسـمت مربـوط بـه زمـان       

مختلف و شـرايط تنظيمـي متفـاوت پاسـخ دسـتگاه       هاينحوي كه در حالتراديوگرافي دندان است، به
  .يكسان و مشابه با يكديگر باشد

  :دوره زماني انجام آزمون •
نجي س پس ازهرگونه تعمير ويا تعويض قطعه بر روي قسمت زمان چنين همصورت ساالنه و اين آزمون به

  . پذيرددستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه  -2

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شدن را سپري نموده  -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

در مسير پرتو ايكس قرار داده شده و اطمينان حاصل گـردد كـه سـطح آن     گر تحليلآشكارساز دستگاه  -2
 .شودطور مناسب توسط پرتو ايكس پوشش داده مي به

و سـاير   sec ، زمـان (OPG 09)كار گرفته شده در آزمون صحت زمان  با استفاده از شرايط تنظيمي به -3
 .ام گيردبر روي دستگاه تنظيم و عمل پرتودهي انج) جريان و ولتاژ(موارد 

 .، براي دو بار ديگر عمل پرتودهي تكرار شود)يك دوره زماني كوتاه در و(بدون تغيير شرايط  -4

انـد بـه همـراه زمـان تنظيمـي      گيري شـده اندازه گر تحليلهاي پرتودهي كه توسط دستگاه مقادير زمان -5
 .ثبت گردد 11-4-5برروي دستگاه در جدول 

 .ثبت گردد 11-4-5محاسبه و در جدول ) تودهيدر سه بار پر(هاي قرائت شده ميانگين - 6

SDانحراف معيار و ضريب تغييـرات بـراي زمـان پرتـودهي از روابـط       -7 �  �∑�X��X �
CVو  ��" �  SDX  

ام و  iگيري شده در مرحله مقدار زمان اندازه XMدر اين روابط . بت گرددث 11-4-5محاسبه و درجدول 
X  و ) در سه مرحله پرتودهي(ها ميانگين زمانn ها استگيريتعداد اندازه. 

 

  11-4-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

(sec) 

 زمان تنظيمي 
 سوم قرائت قرائت دوم قرائت اول

ميانگين 

 ها قرائت
 معيار  انحراف

  ريبض

 )CV( يراتيتغ
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  :معيار پذيرش •
بـراي زمـان    (CV)دسـت آمـده    معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون آن است كه ضريب تغييـرات بـه  

  .باشد %5پرتودهي كمتر يا مساوي 
  :معيار اصالح •

باشد، دستگاه نياز بـه   %20تا  %5دست آمده براي زمان پرتودهي بين  كه ضريب تغييرات بهدرصورتي
  .اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشد، استفاده از دستگاه راديـوگرافي دنـدان    %20دست آمده بيشتر از  كه ضريب تغييرات بهدرصورتي

عمل به رفع عيب و اصالح دستگاه اقدام الزم را به كننده بايد نسبت برداريمجاز نخواهد بود و مركز بهره
  .آورد

  ) 11OPG( آزمون صحت زمان سفالومتري 11- 5-4

  :هدف آزمون •
 .سنج پرتودهي دسـتگاه سـفالومتري اسـت   هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان صحت عملكرد زمان

  .)شودكه المپ دستگاه سفالو از پانوركس جدا باشد انجام ميدرصورتي(
  :زماني انجام آزموندوره  •

سنجي  هرگونه تعمير ويا تعويض قطعه برروي قسمت زمانزپس ا چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيرددستگاه صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .تهاجمي پرتو ايكسغير گر تحليلدستگاه  -1

 .گر تحليلنگه دارنده مخصوص دستگاه  -2

  :روش انجام آزمون •
سـپري   انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دسـتگاه زمـان گـرم شـدن    قبل از  -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. نموده است

در مسير پرتو ايكس قرار داده شود و اطمينان حاصـل شـود كـه سـطح آن      گر تحليلآشكارساز دستگاه  -2
 . شودده ميطور مناسب توسط پرتو ايكس پوشش دا به

برروي  در حداقل مقدار تنظيم نموده و متناسب با آن شرايط جريان و زمان ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس -3
 .دستگاه انتخاب و تنظيم گردد

 (kVp, mA, sec)مقادير تنظيمي  ساير  گيري شده به همراهمقدار زمان اندازه عمل پرتودهي انجام و -4
 .در جدول فرم گزارش آزمون ثبت گردد

 گـر  تحليلبار ديگر تكرار شود و مقدار زمان قرائت شده توسط دستگاه  دو 4بدون تغيير شرايط، مرحله  -5
 .ثبت گردد 12-4-5در جدول 

جريـان  (ترتيب بر روي دستگاه و به همراه شرايط ديگـر المـپ   ساير مقادير قابل دسترس براي زمان به - 6
mA  و ولتاژkVp (گيـري تكـرار شـود   در هر مرحله سه بار انـدازه . تنظيم و عمل پرتودهي انجام شود .

 .)نحوي كه گستره زمان قابل تنظيم بر روي دستگاه پوشش داده شود به(

محاسـبه و   گـر  تحليلدر هر مرحله از پرتودهي توسط دستگاه ) سه گانه(هاي قرائت شده ميانگين زمان -7
 .ثبت گردد 12-4-5در جدول 
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هـاي قرائـت   روي دستگاه در هر مرحله از پرتودهي با ميانگين زماناختالف بين مقدار زمان تنظيمي بر  -8

ترتيب به عنوان ميزان خطـا  در همان مرحله و نيز درصد آن محاسبه و به گر تحليلشده توسط دستگاه 
                 .ثبت گردد 12-4-5در جدول 

    

  12-4-5جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :معيار پذيرش •
گيري شده خطـا  اندازهمعيار پذيرش دستگاه سفالومتري در اين آزمون آن است كه براي زمان پرتودهي 

  .نسبت به زمان تنظيمي بر روي دستگاه است %10كمتر از 
  :معيار اصالح •

مقـدار تنظيمـي آن باشـد، بايـد جهـت       %20تا  %10شده بين   گيريكه خطاي زمان اندازهدرصورتي
  .اصالح و رفع عيب دستگاه اقدام الزم صورت پذيرد

  :معيار تعليق •
مقدار تنظيمي آن باشد، اسـتفاده از دسـتگاه    %20يري شده بيش از گكه خطاي زمان اندازهدرصورتي

برداري كننده بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دسـتگاه اقـدام   سفالومتري مجاز نخواهد بود و مركز بهره
  .نمايد

براساس زمان پرتودهي  موج، موج وتمام سو شده نيم هاي راديوگرافي با ژنراتورهاي ولتاژ يكبراي دستگاه    :نكته
زمـان بـراي    واحـد  كـه زمـان پرتـودهي در   طـوري  بـه  .شودهاي شكل موج تابش تعيين ميتعداد پالس

هـاي تمـام مـوج    و براي دستگاه 0.02ها در فاكتور هاي نيم موج برابر است با ضرب تعداد پالس دستگاه
  0.01     ها در فاكتور  برابرخواهد بود با ضرب تعداد پالس

  )OPG 12( زمانآزمون تكرارپذيري  12- 5-4

  :هدف آزمون •
سـنجي پرتـو دسـتگاه    هدف از انجام اين آزمون اطمينـان از دقـت عملكـرد قسـمت مربـوط بـه زمـان       

هاي مختلف و شـرايط تنظيمـي متفـاوت حتـي االمكـان پاسـخ       نحوي كه در حالت سفالومتري است، به
  .دستگاه يكسان و مشابه با يكديگر باشد

قرائت  شرايط تنظيمي پرتودهي

 اول

قرائت 

 دوم

قرائت 

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

kVp 
  تنظيمي

mA   
 تنظيمي

(sec) 

 تنظيمي زمان
 درصدخطا خطا ميزان
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  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت زمـان      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردسنجي دستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه  -2

  :روش انجام آزمون •
نان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شدن را سپري نموده قبل از انجام اين آزمون اطمي -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

طور  در مسير پرتو ايكس قرار داده شود و اطمينان حاصل گردد كه سطح به گر تحليلآشكارساز دستگاه  -2
 . شودمناسب توسط پرتو ايكس پوشش داده مي

بر روي دستگاه سفالومتري تنظيم گردد و ساير شرايط مربـوط بـه المـپ     (sec) پرتودهي حداقل زمان -3
متناسب با زمان انتخاب شده بر روي دستگاه تنظيم شود )  kVp و ولتاژ mA جريان(مولد پرتو ايكس 

 .و عمل پرتودهي انجام گيرد

 .ديگر عمل پرتودهي تكرار شودبار  ، براي دو)و در يك دوره زماني كوتاه( بدون تغيير شرايط تنظيمي -4

نحوي كه محدوده زماني قابـل  ها تكرار شود بهنبراي آ 4و  3مراحل  هاي پرتودهي انتخاب وساير زمان -5
 .دسترسي بر روي دستگاه سفالومتري پوشش داده شود

 .ثبت گردد 13-4-5گيري شده زمان در جدول كليه مقادير تنظيمي و اندازه - 6

ثبـت   13-4-5در هـر مرحلـه محاسـبه در جـدول     ) در سه بار پرتودهي(قرائت شده هاي ميانگين زمان -7
 .گردد

CVانحراف معيار و ضريب تغييرات بـراي زمـان پرتـودهي از روابـط       -8 �  SDX و  SD �  �∑�X��X �
"�� 

ام و  iگيري شده در مرحله مقدار زمان اندازه XMدر اين روابط . ثبت گردد 13-4-5محاسبه و درجدول 
X  و ) در سه بار پرتودهي(ها مانميانگين زn ها استگيريتعداد اندازه. 

  

  13-4-5جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(sec) 

 زمان تنظيمي 
 سوم قرائت قرائت دوم قرائت اول

ميانگين 

 ها قرائت
 معيار  انحراف

  ريبض

 )CV( يراتيتغ
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  :معيار پذيرش •

بـراي زمـان    (CV)دسـت آمـده    معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون آن است كه ضريب تغييـرات بـه  
  .باشد %5پرتودهي كمتر يا مساوي 

  :معيار اصالح •
دسـتگاه   باشـد،  %20تـا   %5دست آمده بـراي زمـان پرتـودهي بـين      كه ضريب تغييرات بهدرصورتي

  .سفالومتري نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  :يقمعيار تعل •

باشد، استفاده از دسـتگاه سـفالومتري مجـاز     %20دست آمده بيشتر از  كه ضريب تغييرات بهدرصورتي
كننده بايد نسبت به رفع عيب و اصـالح دسـتگاه اقـدام الزم را بـه عمـل       بردارينخواهد بود و مركز بهره

  . آورد
  )OPG 13(آزمون ميزان و تكرارپذيري خروجي پانوركس  13- 5-4

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان دقت خروجي دستگاه پانوركس در يك محدوده انتخـاب شـده از   

  .است kVpو ولتاژ  sec، زمان mAعوامل مربوط به پرتودهي يعني جريان 
  :دوره زماني انجام آزمون •

مولـد  روي المـپ   يـا تعـويض قطعـه بـر     پس ازهرگونه تعميـر و  چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  . پذيردپرتوايكس و يا قسمت مولد ولتاژ باال صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه  -2

حركـت المـپ مولـد     كـه  ايـن ممكن است انجام اين آزمون براي دستگاه پانوركس مشـكل باشـد، مگـر        :نكته
عبارت ديگر نيازي نيست كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه به. نحوي مقتضي متوقف گردد به پرتوايكس

  .براي انجام اين كار از تكنيسين فني مجاز كمك بگيريد. پانوركس حركت كامل خود را انجام دهد
  :روش انجام آزمون •
شدن را سپري نموده قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم  -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

 .هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو قرار داده شده است قبل از آزمون بايد برداشته شود -2

در مسير پرتو ايكس قرار داده شود و اطمينان حاصـل شـود كـه سـطح آن      گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3
 .شودر مناسب توسط پرتو ايكس پوشش داده ميطو به

تنظـيم گـردد و عمـل     s و kVp، mA شرايط المپ پرتو ايكس دستگاه پانوركس براي حداقل مقـادير  -4
 .پرتودهي انجام شود

 .بار ديگر تكرار گردد عمل پرتودهي دو) و در يك دوره زماني كوتاه(بدون تغيير شرايط  -5

انتخاب و عمـل پرتـودهي بـراي هـر كـدام از       (s ,mA ,kVp)ساير مقادير مربوط به شرايط پرتودهي  - 6
 9نحوي كه كل محدوده شرايط المپ مولد پرتو ايكـس در  به. مجموعه شرايط مذكور سه بار تكرار شود

 .مرحله پوشش داده شود
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 در) D(گيـري شـده بـراي خروجـي     هكليه مقادير تنظيمي بر روي دستگاه در هر مرحله و مقادير انـداز  -7

 .ثبت گردد 14-4-5جدول 

انـد  دسـت آمـده   ميانگين مقادير مربوط به خروجي كه در هر مرحله پرتودهي و پس از سه بار تكرار بـه  -8
 .ثبت گردد 14-4-5حساب شود و در جدول 

CVدر هر مرحله، با اسـتفاده از روابـط    انحراف معيار وضريب تغييرات براي خروجي -9 �  SDX و  SD �
 �∑�D��D �

 .ثبت گردد 14-4-5محاسبه و در جدول  ��"

  :در اين روابط
: DHHH،ميانگين خروجي در هر مرحله و براي سه تكرار پرتودهي  

n : تعداد انجام عمل پرتودهي در هر مرحله، و  
Di:  خروجيi ام است.  

 

  14-4-5جدول 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  :عيار پذيرشم •
 (CV)دست آمـده   اي است كه ضريب تغييرات بهگونه معيار پذيرش دستگاه پانوركس در اين آزمون به

  .باشد %5براي خروجي كمتر يا مساوي 
  :معيار اصالح •

باشد، دستگاه پـانوركس نيـاز بـه     %20تا  %5دست آمده خروجي بين  كه ضريب تغييرات بهصورتيدر
  .عمل آيد اصالح و رفع عيب دارد و بايد اقدام الزم براي دستگاه به

  :معيار تعليق •
باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه     %20دست آمـده بـراي خروجـي بـيش از      كه ضريب تغييرات بهدرصورتي

كننده از دستگاه بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دستگاه  برداريواهد بود و مركز بهرهپانوركس مجاز نخ
  .اقدام نمايد

  
  

kVp mA 
T 

(sec) 

D1 

(µGy) 

D2 

(µGy) 

D3 

(µGy) 

ميانگين 

  ها قرائت

  انحراف

 معيار

رات يتغي ضريب

)CV( 

         

         

         

         

         

         



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     154        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

  

  )mA )14 OPG آزمون خطي بودن خروجي نسبت به  14- 5-4

  :هدف آزمون •

هدف از انجام اين آزمـون تعيـين ميـزان تـابش پرتـو ايكـس دسـتگاه پـانوركس در سرتاسـر محـدوده           
فاكتورهاي انتخاب شده مربوط به پرتودهي و سپس بررسي و ارزيابي ميزان خطي بودن آن در محدوده 

كـه در صـورت تغييـر    طـوري اسـت، بـه   (mA)مذكور نسبت به تغييرات جريان المپ مولد پرتو ايكس 
  .قبول و پذيرش تغيير كند و يا ثابت بماند ، خروجي در محدوده قابل(mA)ان المپ جري

  :دوره زماني انجام آزمون •

پـس ازهرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـات بـر روي قسـمت          چنـين  همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي

  :زم مورد نيازتجهيزات و لوا •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -1

 .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه  -2

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شـدن را سـپري نمـوده        -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

حركت المـپ مولـد پرتـو     كه اينممكن است انجام اين آزمون براي دستگاه پانوركس مشكل باشد، مگر     :نكته
عبارت ديگر نيازي نيست كه المپ مولد پرتو ايكـس دسـتگاه پـانوركس    به. نحو مقتضي متوقف گرددبه

  .براي انجام اين كار از تكنيسين فني مجاز كمك گرفته شود. حركت كامل خود را انجام دهد
 .هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو قرار داده شده است قبل از آزمون بايد برداشته شود    -2

در مسير پرتو ايكس قرار داده شود و اطمينان حاصـل شـود كـه سـطح آن      گر تحليلآشكارساز دستگاه     -3
 . شودطور مناسب توسط پرتو ايكس پوشش داده مي به

مورد نيـاز   وده ولتاژ كار دستگاه پانوركس انتخاب شود و متناسب با آن جريانيك ولتاژ متوسط در محد    -4
 .بر روي دستگاه تنظيم گردد

 .عمل پرتودهي انجام شود    -5

ديگر در محدوده كـار دسـتگاه پـانوركس، عمـل پرتـودهي      ن بدون تغيير ولتاژ و زمان و با انتخاب جريا    - 6
 .تكرار گردد

ثبـت   15-4-5گيـري و در جـدول   خروجي در هر مرحله پرتـودهي انـدازه  مقادير ولتاژ، جريان، زمان و     -7
 .گردد

 7تا  4ديگري از محدوده قابل انتخاب براي دستگاه پانوركس مورد آزمون انتخاب شود و مراحل  جريان    -8
 .گيري خروجي تكرار گردد براي اندازه

توجه شود كه انتخاب جريان المپ . دگيري خروجي تكرار گردبراي اندازه 7تا  4با تغيير جريان، مراحل     -9
اي صورت پذيرد كه شامل تمامي محـدوده جريـان قابـل    گونه مولد پرتو ايكس در هر سه مرحله فوق به

 .انتخاب بر روي دستگاه پانوركس باشد

آزمـون ثبـت شـده     15-4-5دست آمده براي خروجي  كه در هر مرحله در جدول  با توجه به مقادير به    -10
 . محاسبه و ثبت گردد X�mGy/mAsاست، كميت 
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هـر دو  . صـورت خطـي تغييـر كنـد     خروجي بايد  نسبت به تغييرات جريان المپ مولد پرتـو ايكـس بـه       -11

 :بايد از رابطه زير پيروي كنند mGyگيري صورت گرفته بر روي خروجي در واحد  اندازه

|X� 2 X�| 4 0.1 �X� 5 X� 
  : شودصورت زير نوشته مي نظر گفته مي شود و بهكه به اين رابطه اغلب ضريب خطي بودن كميت مورد 

: L �  |X��X�|�X�7X�  ضريب خطي بودن 

X� و X� گيري شده درهر يك از سه مرحله آزمون براي خروجي نسبت به جريان هستندمقادير اندازه.  
براي هر مرحله از پرتودهي محاسبه و  Lضريب خطي بودن   11با استفاده از رابطه ارائه شده در رديف 

  .ثبت گردد 15-4-5ر جدول د
  

 15-4-5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  :معيار پذيرش •

بـراي   0.1كمتـر يـا مسـاوي     (L)معيار پذيرش دستگاه پانوركس در اين آزمون، ضريب خطـي بـودن   
L( .است mAخروجي نسبت به جريان  4 0.1(  

  :معيار اصالح •
قـرار داشـته    0.2و  0.1دست آمده براي خروجي بـين مقـادير    به (L)كه ضريب خطي بودن درصورتي

�0.1باشد  8 V 4 0.2  .دستگاه پانوركس نياز به اصالح و رفع عيب دارد 
  :معيار تعليق •

، )L  > 0.2(باشـد   0.2دست آمـده بـراي خروجـي بيشـتر از      به (L)كه ضريب خطي بودن درصورتي
برداري كننده بايد نسـبت بـه رفـع مشـكل و     استفاده از دستگاه پانوركس مجاز نخواهد بود و مركز بهره

  .قدام نمايدعيب دستگاه ا
 

kVp mA 
T 

(sec) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/mAs) 

L 

  خطي بودن  ضريب

     
 

     

kVp mA 
T 

(sec) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/mAs) 

L 

  خطي بودن  ضريب

     
 

     

kVp mA 
T 

(sec) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/mAs) 

L 

  خطي بودن  ضريب
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  )OPG 15( آزمون ميزان و تكرارپذيري خروجي 15- 5-4

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان دقت خروجي دستگاه سفالومتري در يك محدوده انتخـاب شـده   

  .است) kVp(و ولتاژ ) ms( ، زمان)mA( از عوامل مربوط به پرتودهي يعني جريان
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يـا تعـويض قطعـه بـر روي المـپ مولـد        چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  . پذيردپرتوايكس و يا قسمت مولد ولتاژ باال صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غير تهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه     -1

 .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه     -2

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شدن را سپري نموده     -1

 . است اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو قرار داده شده است قبل از انجام آزمون بايد برداشته     -2
 .شود

در مسير پرتو ايكس قرار داده شود و اطمينان حاصـل شـود كـه سـطح آن      گر تحليلاز دستگاه آشكارس    -3
 .شودطور مناسب توسط پرتو پوشش داده مي به

تنظيم گـردد و  ) s(و  )kVp(، )mA( شرايط المپ پرتو ايكس دستگاه سفالومتري براي حداقل مقادير    -4
 .عمل پرتودهي انجام گيرد

 .بار ديگر تكرار گردد عمل پرتودهي دو) در يك دوره زماني كوتاهو (بدون تغيير شرايط     -5

انتخاب و محل پرتـودهي بـراي هـر كـدام از     ) (s ,mA ,kVpساير مقادير مربوط به شرايط پرتودهي     - 6
 9نحوي كه كل محدوده شرايط المپ مولد پرتو ايكـس در  مجموعه شرايط مذكور سه بار تكرار گردد به

 .مرحله پوشش داده شود

گيري شده بـراي خروجـي در جـدول    كليه مقادير تنظيمي بر روي دستگاه در هر مرحله و مقادير اندازه    -7
 .ثبت گردد 5-4-16

انـد   دسـت آمـده   ميانگين مقادير مربوط به خروجي كه در هر مرحله پرتودهي و پس از سه بار تكرار بـه     -8
 .ثبت گردد 16-4-5محاسبه و در جدول 

CVانحراف معيار و ضريب تغييرات براي خروجي هر مرحله از روابـط      -9 �  SDX و  SD �  �∑�X��X �
"�� 

 .ثبت گردد 16-4-5جدول  محاسبه و در

  :در اين روابط
: DHHHH ،ميانگين خروجي در هر مرحله و براي سه تكرار پرتودهي 

 n: تعداد انجام عمل پرتودهي در هر مرحله، و 

Di :  خروجيi ام است.  
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  16-4-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  :معيار پذيرش •
دسـت آمـده    اي اسـت كـه ضـريب تغييـرات بـه     گونه دستگاه سفالومتري در اين آزمون بهمعيار پذيرش 

(CV)  باشد %5براي خروجي كمتر يا مساوي.  
  :معيار اصالح •

باشد، دسـتگاه سـفالومتري    %20تا  %5دست آمده براي خروجي بين  كه ضريب تغييرات بهصورتيدر
  .نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه     %20دست آمـده بـراي خروجـي بـيش از      كه ضريب تغييرات بهدرصورتي

برداري كننده بايد نسبت به رفع عيب و اصالح دسـتگاه اقـدام   سفالومتري مجاز نخواهد بود و مركز بهره
  .نمايد

  )mA )16 OPG زمون خطي بودن خروجي نسبت بهآ 16- 5-4

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان تـابش پرتـو ايكـس دسـتگاه سـفالومتري در سرتاسـر محـدوده        
فاكتورهاي انتخاب شده مربوط به پرتودهي و سپس بررسي و ارزيابي ميزان خطي بودن آن در محدوده 

كـه در صـورت تغييـر    طـوري  اسـت، بـه   (mA)مذكور نسبت به تغييرات جريان المپ مولد پرتو ايكس 
  .االمكان در محدوده قابل قبول و پذيرش تغيير كند و يا ثابت بماند ، خروجي حتي(mA)ريان المپ ج

  :دوره زماني انجام آزمون •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـات بـر روي قسـمت          چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه     -1

 .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه     -2

  
  

kVp mA 
T 

(sec) 

D1 

(µGy) 

D2 

(µGy) 

D3 

(µGy) 

ميانگين 

  ها قرائت

  انحراف

 معيار

رات يتغي ضريب

)CV( 
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  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون، اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شـدن را سـپري نمـوده        -1

 .دستگاه قيد شده استاين مدت زمان در كتابچه راهنماي . است

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو قرار داده شده است قبل از انجام آزمون بايد برداشته     -2
 .شود

در مسير پرتو ايكس قرار داده شود و اطمينان حاصـل شـود كـه سـطح آن      گر تحليلآشكارساز دستگاه     -3
  .شودطور مناسب توسط پرتو ايكس پوشش داده مي به

انتخاب و متناسب با آن ) 70kVpعنوان مثال به(يك ولتاژ متوسط در محدوده كار دستگاه سفالومتري     -4
 .مورد نياز بر روي دستگاه تنظيم گردد Aجريان 

 .عمل پرتودهي انجام شود    -5

بدون تغيير ولتاژ و زمان و با انتخاب جريان ديگر در محدوده كار دسـتگاه سـفالومتري عمـل پرتـودهي         - 6
 . تكرار گردد

 .ثبت گردد 17-4-5در جدول  (D)و خروجي   (s)، زمان)mA(، جريان (kVp)مقادير ولتاژ     -7

 7تـا   4اب و مراحـل  جريان ديگري از محدوده قابل انتخاب براي دستگاه سفالومتري مورد آزمون انتخـ     -8
 .گيري خروجي تكرار گردد براي اندازه

توجه شود كه انتخاب جريان المپ . گيري خروجي تكرار گرددبراي اندازه 7تا  4با تغيير جريان، مراحل     -9
اي صورت پذيرد كه تمامي محدوده جريان قابـل انتخـاب   گونه مولد پرتو ايكس در هر سه مرحله فوق به

 .برگيرد لومتري را دربر روي دستگاه سفا

ثبـت شـده اسـت     17-4-5دست آمده براي خروجي  كه در هر مرحلـه در جـدول    با توجه به مقادير به    -10
 .محاسبه و ثبت گردد  D�mGy/mAsكميت 

دو  هـر . صـورت خطـي تغييـر كنـد     خروجي بايد نسبت به تغييرات جريان المپ مولـد پرتـو ايكـس بـه        -11
 :بايد از رابطه زير پيروي كند mGyروجي پرتو در واحد گيري صورت گرفته براي خ اندازه

|X� 2 X�| 4 0.1 �X� 5 X� 
  :شودصورت زير نوشته مي شود و بهكه به اين رابطه اغلب ضريب خطي بودن كميت مورد نظر گفته مي

: L �  |X��X�|�X�7X�  ضريب خطي بودن 

X1  وX2 نسـبت بـه جريـان      در هر يك از سه مرحله آزمـون بـراي خروجـي    گيري شدهمقادير اندازه
  .هستند

براي هر مرحله از پرتودهي محاسبه  (L)، ضريب خطي بودن 11با استفاده از رابطه ارائه شده در رديف     -12
 .ثبت گردد 17-4-5و در جدول 
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  17-4-5جدول 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  :معيار پذيرش •
بـراي   0.1كمتـر يـا مسـاوي    (L) معيار پذيرش دستگاه سفالومتري در اين آزمون، ضريب خطي بودن 

L 4( .خروجي نسبت به جريان است 0.1 (  
  :معيار اصالح •

قـرار داشـته    0.2و  0.1دست آمده براي خروجي بين مقـادير   به (L)كه ضريب خطي بودن در صورتي
4 0.1باشد  L 4 0.2  .دستگاه سفالومتري نياز به اصالح و رفع عيب دارد )

  :معيار تعليق •
، )L > 0.2(باشـد   0.2دست آمـده بـراي خروجـي بيشـتر از      به (L)كه ضريب خطي بودن در صورتي

كننده بايد نسبت بـه رفـع مشـكل و     بردارياستفاده از دستگاه سفالومتري مجاز نخواهد بود و مركز بهره
  .عيب دستگاه اقدام نمايد

  )OPG 17( آزمون خطي بودن خروجي نسبت به زمان 17- 5-4

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان تـابش پرتـو ايكـس دسـتگاه سـفالومتري در سرتاسـر محـدوده        
فاكتورهاي انتخاب شده مربوط به پرتودهي و سپس بررسي و ارزيابي ميزان خطي بودن آن در محدوده 

، (mAs)و يـا   (s)كـه در صـورت تغييـر زمـان پرتـودهي      طوري است، به (ms)مذكور نسبت به زمان 
  .روجي حتي االمكان در محدوده قابل قبول و پذيرش تغيير كند و يا ثابت بماندخ

  :دوره زماني انجام آزمون •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـات بـر روي قسـمت          چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي

kVp mA 
T 

(sec) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/mAs) 

L 

  خطي بودن  ضريب

     
 

     

kVp mA 
T 

(sec) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/mAs) 

L 

  خطي بودن  ضريب

     
 

     

kVp mA 
T 

(sec) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/mAs) 

L 

  خطي بودن  ضريب
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  :لوازم مورد نيازتجهيزات و  •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه     -1

 .گر تحليلنگهدارنده مخصوص دستگاه     -2

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل گردد كه المپ مولد پرتو ايكـس زمـان گـرم شـدن را سـپري       -1

 .شده استاين مدت زمان در دفترچه راهنماي دستگاه سفالومتري قيد . نموده است

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو قرار داده شده است قبل از انجام آزمون بايد برداشته  -2
 .شود

در مسير پرتو ايكس قرار داده شود و اطمينان حاصـل گـردد كـه سـطح آن     گر تحليلآشكارساز دستگاه     -3
 .شودطور مناسب توسط پرتو ايكس پوشش داده مي به

انتخاب و متناسب با آن ) 70kVpعنوان مثال به(توسط در محدوده كار دستگاه سفالومتري يك ولتاژ م    -4
 .جريان مورد نياز بر روي دستگاه تنظيم گردد

 .عمل پرتودهي انجام شود    -5

بدون تغيير ولتاژ و جريان و با انتخاب زمان ديگر در محدوده كار دسـتگاه سـفالومتري عمـل پرتـودهي         - 6
 .تكرار شود

 .ثبت گردد 18-4-5در جدول   )D(و خروجي  ms، زمان mA، جريان kVpير ولتاژ مقاد    -7

بـراي   7تا  4ولتاژ ديگري از محدوده قابل انتخاب براي دستگاه سفالومتري در نظر گرفته شود و مراحل     -8
 .تكرار گردد) D(گيري و ثبت خروجي اندازه

توجـه گـردد كـه انتخـاب زمـان      . خروجـي تكـرار گـردد   گيري براي اندازه 7تا  4مراحل  با تغيير ولتاژ،    -9
اي صورت پذيرد كه تمامي محدوده زمان قابـل انتخـاب بـر روي    گونه سه مرحله فوق به پرتودهي در هر

 .دستگاه سفالومتري را در برگيرد

ثبـت شـده اسـت     18-4-5دست آمده براي خروجي كه در هر مرحلـه در جـدول    با توجه به مقادير به    -10
 .محاسبه و ثبت گردد D�mGy/mAsكميت 

دو  هـر . صـورت خطـي تغييـر كنـد     خروجي بايد نسبت به تغييرات جريان المپ مولـد پرتـو ايكـس بـه        -11
 :بايد از رابطه زير پيروي كنند mGyگيري صورت گرفته براي خروجي پرتو در واحد  اندازه

|X� 2 X�| 4 0.1 �X� 5 X� 
  :شودصورت زير نوشته مي شود و بهگفته مي كه به اين رابطه اغلب ضريب خطي بودن كميت مورد نظر

L �  |X��X�|�X�7X�  ضريب خطي بودن :

X1  وX2 نسـبت بـه جريـان     در هر يك از سه مرحلـه آزمـون بـراي خروجـي     گيري شدهمقادير اندازه
  .هستند

براي هر مرحله از پرتودهي محاسبه  (L)، ضريب خطي بودن 11با استفاده از رابطه ارائه شده در رديف     -12
 .ثبت گردد 18-4-5و در جدول 
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  18-4-5جدول 

  

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :معيار پذيرش •
بـراي   0.1كمتـر يـا مسـاوي     (L)معيار پذيرش دستگاه سفالومتري در اين آزمون، ضريب خطي بودن 

L 4. ( مي باشد mSخروجي نسبت به زمان  0.1 (  
  :معيار اصالح •

قـرار داشـته باشـد     0.2و  0.1دست آمده براي خروجي بين مقـادير   به كه ضريب خطي بودندرصورتي
)�0.1 4 L 4   .دستگاه سفالومتري نياز به اصالح و رفع عيب دارد 0.2

  :معيار تعليق •
، )L > 0.2(باشـد   0.2دسـت آمـده بـراي خروجـي بيشـتر از       به (L)كه ضريب خطي بودن درصورتي

كننده بايد نسبت بـه رفـع مشـكل و     برداريبود و مركز بهرهاستفاده از دستگاه سفالومتري مجاز نخواهد 
 .عيب دستگاه اقدام نمايد

  )HVL)) (18 OPG گيري كيفيت پرتوآزمون اندازه 18- 5-4

  :هدف آزمون •
كار گرفتـه شـده    فيلتر به كه اينهدف از انجام آزمون، تشخيص كيفيت پرتو ايكس و حصول اطمينان از 
انرژي دز جذبي پوست بيمار را  در قسمت المپ مولد پرتو ايكس دستگاه پانوركس با حذف پرتوهاي كم

  .دهدبه كمترين ميزان كاهش مي
  :دوره زماني انجام آزمون •

پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت          چنـين  هـم صورت ساالنه و  اين آزمون به
  . پذيردده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت ميتوليدكنن

  

kVp mA 
T 

(sec) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/mAs) 

L 

  خطي بودن  ضريب

     
 

     

kVp mA 
T 

(sec) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/mAs) 

L 

  خطي بودن  ضريب

     
 

     

kVp mA 
T 

(sec) 

 Dخروجي 

(µGy) 

X 

(µGy/mAs) 

L 

  خطي بودن  ضريب
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .پرتو ايكس گر تحليلدستگاه غيرتهاجمي  -1

  و ابعـاد  2.0mm – 0.25و ضـخامت   %99و بـا خلـوص بـاالي     1100فيلترهاي آلومينيومي از نـوع   -2
100 mm ×100mm . 

 .گر تحليلپايه نگهدارنده مخصوص دستگاه  -3

 .نوار چسب -4

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گـرم شـدن را سـپري نمـوده      -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي شركت سازنده دستگاه پانوركس قيد شده است. است

 .و مورد پذيرش قرار گرفته باشدانجام شده  قبالًًپذيري آن براي دستگاه بايد آزمون صحت ولتاژ و تكرار -2

طـور   در مسير پرتو قرار داده شود و اطمينان حاصل شود كـه سـطح آن بـه    گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3
 .  شودمناسب توسط پرتو ايكس پوشش داده مي

بتـوان حركـت المـپ مولـد      كـه  ايـن انجام آزمون براي دستگاه پانوركس ممكن است مشكل باشد مگر     :نكته
 .كار از تكنسين فني مجاز دستگاه پانوركس كمك گرفته شودبراي اين. پرتوايكس را متوقف كرد

گيـري  در يك ولتاژ در محدوده كار دستگاه پانوركس عمل پرتودهي انجام شود و ميزان خروجي انـدازه  -4
 .ثبت گردد 19-4-5دول در ج (sec ,mA ,kVp)شده به همراه مقادير تنظيمي بر روي دستگاه 

ابتـدا بـا كمتـرين مقـدار ضـخامت فيلتـر و        19-4-5با استفاده از فيلترهاي آلومينيومي، مطابق جدول  -5
 19 -4-5جـدول   گيـري انجـام و نتـايج در   هاي فيلتر آلومينيومي عمل اندازهسپس براي ساير ضخامت

له در دهانـه خروجـي المـپ مولـد     تـوان فيلتـر آلومينيـومي را بالفاصـ     براي اين منظور مـي . ثبت گردد
 .پرتوايكس به كمك نوار چسب شفاف ثابت نموده و عمل پرتودهي را انجام داد

بـدون حضـور فيلتـر    (مقـدار اوليـه آن برسـد      %30گيري تا زماني كه ميـزان خروجـي بـه   عمل اندازه - 6
المـپ مولـد    هـا وضـعيت هندسـي   گيـري در طـول زمـان انـدازه   . ادامه يابد) آلومينيومي در مسير پرتو

ــو ايكــس  گــر تحليــلپرتــوايكس و آشكارســاز دســتگاه  ــر روي المــپ مولــد پرت   و شــرايط تنظيمــي ب
kVp) (ms, mA, نبايد تغيير داده شود. 

اي از فيلتر آلومينيومي كه با حضور آن، خروجي به نصف مقدار اوليه كـاهش يافتـه اسـت،    ضخامت اليه -7
 .ظيم شده خواهد بودبراي المپ مولد پرتو در شرايط تن HVLبرابر 

با اسـتفاده از   mmنسبت به ضخامت آلومينيوم در واحد  mGyمنحني تغييرات خروجي پرتو در واحد  -8
 .رسم شود 18-4-5نتايج مراحل قبل و با استفاده ازشكل 
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 19-4-5جدول 

 

HVL  
)mm آلومينيوم( 

 D   خروجي

(µGy)  

 

  ضخامت فيلتر

) (mmAl 

 شرايط پرتودهي

 mA kVp (sec) زمان

  0    

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

                                                                

 
  

  ت خروجي نسبت به ضخامت آلومينيوممنحني تغييرا )18-4-5شكل (

 
  :معيار پذيرش •

 HVLبا مقـدار   %20دست آمده براي دستگاه پانوركس كمتر يا مساوي  به HVLكه مقدار درصورتي
اين مقدار معموالً بر روي بدنه المـپ  (مشخص شده توسط شركت سازنده دستگاه اختالف داشته باشد، 
دستگاه در اين آزمون پذيرفته شـده  ) مولد پرتو ايكس و يا در دفترچه راهنماي دستگاه ثبت شده است

  تحـت هـيچ شـرايطي از مقـادير منـدرج در جـدول       HVLشـرطي كـه مقـدار    ، بهمحسوب خواهد شد
  .كمتر نباشد 5-4-20
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0
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  :معيار اصالح •
مشـخص شـده توسـط شـركت      HVLمقـدار   %50تـا   %20دست آمده بـين   به HVLكه صورتيدر

سازنده دستگاه باشد و يا نسبت بـه آزمـون پـذيرش انجـام شـده بـر روي دسـتگاه در ابتـداي نصـب و          
  . دازي آن به ميزان مذكور اختالف داشته باشد، بايد نسبت به افزايش فيلتر اقدام شودان راه

  :معيار تعليق •
مشـخص شـده توسـط شـركت سـازنده       HVLمقدار  %50دست آمده بيش از  به HVLكه درصورتي

دستگاه باشد و يا نسبت به آزمـون پـذيرش انجـام شـده بـراي دسـتگاه پـانوركس در ابتـداي نصـب و          
ي آن به ميزان مذكور اختالف داشته باشد، استفاده از دسـتگاه پـانوركس مجـاز نخواهـد بـود و      انداز راه

درهرصـورت تحـت هـيچ    . كننده از دستگاه بايد نسبت به رفـع عيـب آن اقـدام نمايـد     برداريمركز بهره
  .كمتر باشد 20-4-5دستگاه از مقادير مندرج در جدول  HVLشرايطي نبايد مقدار 

  

  20-4-5 جدول

  

 

  
            

  
                                                                               

                
  )OPG 19( (HVL)گيري كيفيت پرتو  آزمون اندازه 19- 5-4

  :آزمونهدف  •
كار گرفتـه شـده    فيلتر به كه اينهدف از انجام آزمون، تشخيص كيفيت پرتو ايكس و حصول اطمينان از 

در قسمت المپ مولد پرتو ايكس دستگاه سفالومتري، مقدار دز دريـافتي از طريـق پوسـت بيمـار را بـه      
و و پـانوركس وجـود   كه دو المپ جداگانه براي سـفال در صورتي. (دهدكمترين ميزان مناسب كاهش مي
  .)شودداشته باتشد اين تست انجام مي

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير بر روي قسمت توليد كننده ولتاژ بـاال و يـا    چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردالمپ مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .پرتو ايكس گر تحليلدستگاه غيرتهاجمي  -1

و ابعـاد   mm 2.0 – 0.25و ضـخامت   %99و بـا خلـوص بـاالي     1100فيلترهاي آلومينيومي از نوع  -2
100 mm × 100 mm. 

 .گر تحليلپايه نگهدارنده مخصوص دستگاه  -3

 .نوار چسب شفاف -4

  
  

150 140 130 120 110 100 90 80 70 kVp تنظيمي 

1/4 8/3 5/3 2/3 3 7/2 5/2 3/2 1/2 HVL )mmAl( 
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  :روش انجام آزمون •
گـرم شـدن را سـپري نمـوده     قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان  -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي شركت سازنده دستگاه سفالومتري قيد شده است. است

انجام شده و مورد پذيرش قرار گرفته  قبالًًو تكرارپذيري آن براي دستگاه بايد  kVpآزمون صحت ولتاژ  -2
 .باشد

و اطمينـان حاصـل شـودكه سـطح آن      در مسير پرتو ايكس قرار داده شـود  گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3
 .شودطور مناسب توسط پرتو ايكس پوشش داده مي به

گيري شده در يك ولتاژ در محدوده كار دستگاه سفالومتري عمل پرتودهي انجام و ميزان خروجي اندازه -4
 .ثبت گردد 21-4-5در جدول  (sec ,mA ,kVp)همراه مقادير تنظيمي بر روي دستگاه  به

ابتـدا بـا كمتـرين مقـدار ضـخامت فيلتـر و        21-4-5فيلترهاي آلومينيومي، مطابق جدول  با استفاده از -5
 21-4-5گيـري انجـام و نتـايج در جـدول     هاي فيلتر آلومينيومي عمل انـدازه سپس براي ساير ضخامت

تـوان فيلتـر آلومينيـومي را بالفاصـله در دهانـه خروجـي المـپ مولـد          براي اين منظور مـي . ثبت گردد
 .س به كمك نوار چسب شفاف ثابت نموده و عمل پرتودهي را انجام دادپرتوايك

بـدون حضـور فيلتـر    (مقـدار اوليـه آن برسـد     %30زماني كه ميـزان خروجـي بـه     گيري تاعمل اندازه - 6
هـا وضـعيت هندسـي المـپ مولـد      گيـري در طـول زمـان انـدازه   . ادامه يابد) آلومينيومي در مسير پرتو

ــو ايكــس  گــر تحليــلاه پرتــوايكس و آشكارســاز دســتگ ــر روي المــپ مولــد پرت   و شــرايط تنظيمــي ب
(sec, mA, kVp) نبايد تغيير داده شود. 

خروجي به نصف مقدار اوليه كـاهش يافتـه اسـت،     اي از فيلتر آلومينيومي كه با حضور آن،ضخامت اليه -7
 .براي المپ مولد پرتو در شرايط تنظيم شده خواهد بود HVLبرابر 

با اسـتفاده از   mmنسبت به ضخامت آلومينيوم در واحد  mGyروجي پرتو در واحد منحني تغييرات خ -8
 .رسم شود 18-4-5نتايج مراحل قبل و شكل  

 
  21-4-5جدول 

  

HVL  
)mm آلومينيوم( 

 D   خروجي

(µGy)  

 

  ضخامت فيلتر

) (mmAl 

 شرايط پرتودهي

 mA kVp (sec) زمان

  0    

 1 

 2 

 3 
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  :معيار پذيرش •

بـا مقـدار    %20دست آمده براي دسـتگاه سـفالومتري كمتـر يـا مسـاوي       به HVLكه مقدار درصورتي
HVL  اين مقدار معموالً بر روي بدنه (مشخص شده توسط شركت سازنده دستگاه اختالف داشته باشد

، دستگاه در اين آزمون پذيرفته )المپ مولد پرتو ايكس و يا در دفترچه راهنماي دستگاه ثبت شده است
  تحت هيچ شـرايطي از مقـادير منـدرج در جـدول      HVLشرطي كه مقدار شده محسوب خواهد شد، به

  .كمتر نباشد 5-4-20
  :معيار اصالح •

مشـخص شـده توسـط شـركت      HVLمقـدار   %50تـا   %20دست آمده بـين   به HVLكه صورتيدر
سازنده دستگاه باشد و يا نسبت بـه آزمـون پـذيرش انجـام شـده بـر روي دسـتگاه در ابتـداي نصـب و          

  . ي آن به ميزان مذكور اختالف داشته باشد، بايد نسبت به افزايش فيلتر اقدام شودانداز راه
  :معيار تعليق •

مشخص شـده توسـط شـركت سـازنده      HVLمقدار  %50دست آمده بيش از  به HVLكه در صورتي
دستگاه باشد و يا نسبت به آزمون پذيرش انجـام شـده بـراي دسـتگاه سـفالومتري در ابتـداي نصـب و        

بـود و   دازي آن به ميزان مذكور اختالف داشته باشد، استفاده از دستگاه سفالومتري مجـاز نخواهـد  ان راه
درهرصـورت تحـت هـيچ    . مركز بهره برداري كننده از دستگاه بايد نسبت به رفع عيب آن اقـدام نمايـد  

 .كمتر باشد 20-4-5دستگاه از مقادير مندرج در جدول   HVLشرايطي نبايد مقدار 

  ) 20OPG(ت المپ آزمون نش 20- 5-4

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون، تشخيص هرگونه سطح يا منفذ موجود بـر روي ديـواره محفظـه المـپ مولـد      

نشتي  گيري مقداركه از آن پرتو ايكس به خارج نشت پيدا كند و نيز اندازه پرتوايكس دستگاه پانوركس
براي سفالو و پانوركس وجود داشته باشد ايـن  كه دو المپ جداگانه در صورتي. (است )در صورت وجود(

  .)شودآزمون انجام مي
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـات بـر روي المـپ مولـد      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيردپرتوايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .يا فيلم درون پاكت مخصوص و) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  -1

 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -2

 .mm 3و به ضخامت  50mm × 50mmصفحه سربي به ابعاد  -3

 .نشانگرهاي كوچك فلزي -4

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شدن را سپري نموده  -1

 .در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است اين مدت زمان. است

 .با صفحه سربي، دهانه خروجي المپ مولد پرتو ايكس دستگاه كامالً پوشيده شود -2

  
  



INRA-RP-RG-121     167        : صفحه     

  صــفر   253:  كل صفحات

پوشـيده   هايي كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارند، اطراف محفظـه المـپ كـامالً   
شود تا در صورت مشاهده نشتي پرتو برروي 

 

  از محفظـه المـپ و در يـك سـمت آن مطـابق شـكل       
 . دگيري خروجي تنظيم و آماده به كار شو

10kVp  قـرار داده شـود و عمـل    ) كمتـر

در ساير جهات محفظه المپ مولد پرتو ايكس، عمل پرتـودهي  

هـايي كـه ولتـاژ    در دسـتگاه . ولتاژ المپ مورد استفاده قرار گيـرد 
  منظور حفاظت از المپ و پيشگيري از آسيب بـه آن تنظـيم ولتـاژ بـه مقـدار     

 .اي كه نشتي قابل توجهي دارد مشخص گردد

در جهـات   گـر  تحليـل كـه توسـط دسـتگاه    
هاي ظـاهر شـده جهـت و مقـدار     ثبت و با توجه به فيلم

 

  .آزمون نشت المپ مولد پرتو ايكس

  گيريناحيه اندازه

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

هايي كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارند، اطراف محفظـه المـپ كـامالً   با استفاده از فيلم
شود تا در صورت مشاهده نشتي پرتو برروي  ها مشخصبا استفاده از نشانگر، جهت هر يك از فيلم. شود
 .ها، جهت و مكان آن بر روي محفظه المپ مشخص گرددفيلم

از محفظـه المـپ و در يـك سـمت آن مطـابق شـكل        100cmدر فاصـله   گر تحليلآشكارساز دستگاه 
گيري خروجي تنظيم و آماده به كار شوبراي اندازه گر تحليلو دستگاه  قرار داده شود 4-19

kVp(ولتاز المپ مولد پرتو ايكس در حداكثر مقدار قابـل تنظـيم   

 .پرتودهي انجام شود

در ساير جهات محفظه المپ مولد پرتو ايكس، عمل پرتـودهي   گر تحليلبا قرار دادن آشكارساز دستگاه 
 .تكرار شود

ولتاژ المپ مورد استفاده قرار گيـرد براي انجام آزمون نشتي، بايد حداكثر 
منظور حفاظت از المپ و پيشگيري از آسيب بـه آن تنظـيم ولتـاژ بـه مقـدار     ها متغير است به المپ آن

10 kVp شودكمتر از ميزان حداكثري آن توصيه مي.  
اي كه نشتي قابل توجهي دارد مشخص گرددها ظاهر شود و ناحيهفيلم

كـه توسـط دسـتگاه    ) آهنگ خروجي(مقادير خروجي پرتو ايكس در واحد زمان 
ثبت و با توجه به فيلم 23-4-5اند در جدول گيري شدهمختلف اندازه

 .نشتي تعيين شود

آزمون نشت المپ مولد پرتو ايكس )19-4-5شكل (

 
  23-4-5 جدول

ناحيه اندازه  ميزان نشتي                                                             

    
    
    
    

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 
با استفاده از فيلم -3

شود
فيلم

آشكارساز دستگاه  -4
5-4

ولتاز المپ مولد پرتو ايكس در حداكثر مقدار قابـل تنظـيم    -5
پرتودهي انجام شود

با قرار دادن آشكارساز دستگاه  - 6
تكرار شود

براي انجام آزمون نشتي، بايد حداكثر     :نكته
المپ آن

 kVp

فيلم -7
مقادير خروجي پرتو ايكس در واحد زمان  -8

مختلف اندازه
نشتي تعيين شود
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  :معيار پذيرش •

 از المپ مولد پرتو ايكس كمتر يا مساوي (cm 100)فاصله يك متري  كه آهنگ خروجي دردرصورتي
1 mGy/h گرددباشد، دستگاه پانوركس در اين آزمون پذيرفته شده محسوب مي.  

  :معيار اصالح •
باشـد، دسـتگاه پـانوركس نيـاز بـه       mGy/h 5تا  mGy/h 1گيري شده بين كه نشتي اندازهدرصورتي

  .عمل آيد اصالح و رفع عيب دارد و بايد نسبت به اين امر اقدام الزم به
  :معيار تعليق •

باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه پـانوركس مجـاز       mGy/h 5گيري شـده بـيش از   اندازهكه نشتي درصورتي
 .كننده بايد براي رفع عيب و اشكال دستگاه اقدام نمايد بردارينخواهدبود و مركز بهره

  )OPG 21( آزمون نشت المپ 21- 5-4

  :هدف آزمون •
محفظـه المـپ مولـد    هدف از انجام اين آزمون، تشخيص هرگونه سطح يا منفذ موجود بـر روي ديـواره   

گيـري  پرتوايكس دستگاه سفالومتري كـه از آن پرتـو ايكـس بـه خـارج نشـت پيـدا كنـد و نيـز انـدازه          
  .است) در صورت وجود(مقدارنشتي 

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـات بـر روي المـپ مولـد      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردپرتوايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .و يا فيلم درون پاكت مخصوص به مقدار كافي) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  -1

 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  -2

 .mm 3مت و به ضخا mm × 50 mm 50صفحه سربي به ابعاد  -3

 .نشانگرهاي كوچك فلزي -4

  :روش انجام آزمون •

قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شدن را سپري نموده  -1
 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

 .پوشيده شودبا صفحه سربي، دهانه خروجي المپ مولد پرتو ايكس دستگاه كامالً  -2

هايي كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارند، اطراف محفظـه المـپ كـامالً پوشـيده     با استفاده از فيلم -3
ها مشخص شود تا در صورت مشاهده نشتي پرتو برروي ، جهت هر يك از فيلمبا استفاده از نشانگر. شود
 .ها، جهت و مكان آن بر روي محفظه المپ مشخص گرددفيلم

. از محفظه المپ و در يـك سـمت آن قـرار داده شـود     cm 100در فاصله  گر تحليلستگاه آشكارساز د -4
 .گيري خروجي تنظيم و آماده به كار شودبراي اندازه گر تحليلدستگاه 

قـرار داده شـود و عمـل    ) كمتـر  kVp 10(ولتاز المپ مولد پرتو ايكس در حداكثر مقدار قابل تنظـيم   -5
 .پرتودهي انجام شود

عمل پرتـودهي   در ساير جهات محفظه المپ مولد پرتو ايكس، گر تحليلدن آشكارساز دستگاه دا ربا قرا - 6
 .تكرار شود
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هـايي كـه ولتـاژ    در دسـتگاه . براي انجام آزمون نشتي، بايد حداكثر ولتاژ المپ مورد استفاده قرار گيـرد     :نكته

بـه آن تنظـيم ولتـاژ بـه مقـدار       منظور حفاظت از المپ و پيشگيري از آسيب ها متغير است به المپ آن
10kVp شودكمتر از ميزان حداكثري آن توصيه مي.  

 .اي كه نشتي قابل توجهي دارد مشخص گرددها ظاهر شود و ناحيهفيلم -7

در جهـات   گـر  تحليـل كـه توسـط دسـتگاه    ) آهنگ خروجي(مقادير خروجي پرتو ايكس در واحد زمان  -8
هاي ظاهر شـده جهـت و مقـدار    ثبت و با توجه به فيلم 24-4-5گيري شده اند در جدول مختلف اندازه

 .نشتي تعيين گردد

 

  24-4-5جدول 
  

                                                             

                         

  

 

 

  
 

  :معيار پذيرش •
 از المپ مولد پرتو ايكس كمتر يا مسـاوي  (cm 100)كه آهنگ خروجي درفاصله يك متري درصورتي

1 mGy/hگرددباشد، دستگاه سفالومتري در اين آزمون پذيرفته شده محسوب مي.  
  :معيار اصالح •

باشد، دستگاه سفالومتري  mGy/h 5تا  mGy/h 1گيري شده بين كه آهنگ خروجي اندازهدرصورتي
  .عمل آيد و رفع عيب دارد و بايد نسبت به اين امر اقدام الزم به نياز به اصالح

  :معيار تعليق •
باشد استفاده از دسـتگاه سـفالومتري    mGy/h 5گيري شده بيش از كه آهنگ خروجي اندازهدرصورتي

  .كننده بايد براي رفع عيب و اشكال دستگاه اقدام نمايد برداريمجاز نخواهد بود و مركز بهره

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  گيريناحيه اندازه  ميزان نشتي

    
    
    
    



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     170        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

 
 راديوگرافي تك دندان دستگاه هاي كنترل كيفيآزمون  5-5

هاي تـك دنـدان بـر اسـاس نـوع آزمـون و دوره       هاي مربوط به كنترل كيفي دستگاهآزمون 1-5-5در جدول 
  .زماني انجام آن ارائه شده است

  

  1- 5-5جدول 

  

  نام آزمون

  نوع آزمون

  اي  دوره

  )انجام  دوره(
  بحراني  پذيرش

  )ماهانه( �  FSDصحت 
�  �  

  �  �  �  قطر دهانه اپليكاتور

  )ماه 6( �  تطابق  ميدان پرتو با دهانه اپليكاتور
�  �  

  )ساالنه( �  صحت ولتاژ
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري ولتاژ
�  �  

  )ساالنه( �  صحت زمان
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري زمان
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري خروجي  
�  �  

  )ساالنه( �  خطي بودن خروجي نسبت به زمان 
�  �  

  )ساالنه( �  HVLگيري  اندازه
�  �  

  )ساالنه( �  نشت المپ
�  �  

  )ساالنه( �   *هاي بصري آزمون
�  �  

  
هـاي هشـداردهنده خطـر پرتـو، كليـد و مكـانيزم        چراغ، هاي شناسائي و عالمت خطرپرتو ها و پالك بودن برچسب شامل دارا    *

  ...اجزاء دستگاه پرتوساز و رتودهي، استحكام مكانيكي قطعات وكليد كنترل پ Dead manپشتيبان قطع اضطراري پرتودهي، 

  

5-5 -1  ��� ����	�)DEN 01(  

  كليه مشخصات و اطالعات مربوط به المپ مولد پرتـو ايكـس دسـتگاه راديـوگرافي تـك دنـدان تحـت آزمـون         
اين اطالعات و . ثبت گردد 2-5-5جدول  در...) از قبيل نام سازنده، نوع يا مدل، شماره سريال محفظه تيوب و (

رچسب و پالك نصب شـده توسـط   مشخصات از كتابچه هاي فني همراه دستگاه و نيز اطالعات منثبت بر روي ب
  .باشدكمپاني سازنده بر روي بدنه المپ مولد پرتو قابل استخراج مي
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  2- 5-5جدول 
  

  نام سازنده

  نوع يا مدل

  insertشماره سريال 

  housingشماره سريال 

  kVpماكزيمم 

  mAماكزيمم 

  (mm)فيلتراسيون كلي 

  

  )DEN 02( مشخصات دستگاه  2- 5-5
مربوط به دستگاه راديوگرافي تك دندان مانند نام سازنده و شماره شناسه واحد قـانوني بـر اسـاس    مشخصات 

 .ثبت گردد 3-5-5جدول 

  

  3- 5-5جدول 
 

                  

                 

         

 

  

 
  )FSD )DEN 03آزمون صحت  3- 5-5

  :هدف آزمون •
و سـطح  ) نقطـه كـانوني المـپ   (منظور تعيين حداقل فاصله بين المپ مولد پرتـو ايكـس   اين آزمون به 

  . پذيردپوست بيمار انجام مي
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت المـپ      چنين همصورت ماهانه و  اين آزمون به
  . پذيردمولد پرتو ايكس و متعلقات آن صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  ).متر( گيري طولنوار اندازه

  
  

  نام سازنده

  شماره شناسه واحد قانوني
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  :روش انجام آزمون •
حتي االمكـان بـر روي سـطح    ) كه معموالً طول ثابتي دارد(انتهاي لوله خروجي المپ مولد پرتو ايكس  -1

دهانـه خروجـي   (صاف يك ميز قرار داده شود و فاصله بين نقطه كانوني المپ تا انتهاي لولـه اپليكـاتور   
 .گيري شودبه دقت اندازه 1-5-5گيري طول مطابق شكل با استفاده از نوار اندازه) پرتو ايكس

 .ثبت گردد 4-5-5در جدول  mmگيري شده برحسب ميلي متر مقدار طول اندازه -2

متر نسبت به فاصـله معـين نقطـه كـانوني المـپ تـا        گيري شده برحسب ميليميزان خطاي طول اندازه -3
 .ثبت گردد 4-5-5اتور محاسبه و در جدول انتهاي لوله اپليك

    

  

  گيري فاصله كانوني تا انتهاي لوله اپليكاتوراندازه )1-5-5شكل (

       
  4- 5-5جدول 

 

•  

•  

•  

 

 

  :معيار پذيرش •
 (FSD)گيري شده براي فاصله نقطه كانوني تا انتهـاي لولـه اپليكـاتور    كه ميزان خطاي اندازهدرصورتي

باشـد، دسـتگاه   ) طـور ثابـت بـر روي دسـتگاه قـرار دارد      كـه بـه  (فاصله مـذكور   1.0%كمتر يا مساوي 
  .گرددراديوگرافي دندان در اين آزمون پذيرفته شده محسوب مي

  :معيار اصالح •
باشد دستگاه نياز به اصالح دارد و بايد  1.0%بيشتر از  FSDگيري شده براي كه خطاي اندازهدرصورتي

  .نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نمود

  )DEN 04( آزمون قطر دهانه اپليكاتور 4- 5-5

  :هدف آزمون •
لولـه  (هدف از انجام اين آزمون تعيين قطر دهانه خروجي پرتو ايكس در دستگاه راديوگرافي تك دندان 

  .است) اپليكاتور

 )cm(تنظيمي FSD )mm( شده  گيري مقدار عملي اندازه )mm(ميزان خطا 

  20 
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  :انجام آزموندوره زماني  •
هاي اندازي دستگاه و انجام آزموناي نيست و تنها در زمان نصب و راههاي دورهاين آزمون از نوع آزمون

پس از هرگونه تعمير و تعويض قطعه بر روي قسمت المپ مولد پرتو ايكس دستگاه  چنين همپذيرش و 
  .پذيردراديوگرافي تك دندان صورت مي

  :زتجهيزات و لوازم مورد نيا •
  .كش و يا متر استاندارد براي اندازه گيري طولگونيا، خط -1
 .فيلم راديوگرافي -2

 .يك قطعه سيم مفتولي مسي نازك -3

 .نوار چسب -4

  :روش انجام آزمون •
 .وسيله نوار چسب، سيم مفتولي مسي نازك به لبه دهانه خارجي لوله اپليكاتور چسبانده شود به -1

ـ  فيلم راديوگرافي -2 رار دارد بـر روي ميـز قـرار داده شـده و دهانـه لولـه       كه درون پاكت مخصوص خود ق
اي بـر روي  اطمينان حاصل شود كه هيچ فـيلم اسـتفاده نشـده   . (اپليكاتور دستگاه بر روي آن قرار گيرد

 .)هاي مجاور ميز كار وجود نداشته باشدميز يا كشو و كابينت

 .با شرايط متوسط المپ، عمل پرتودهي انجام شود -3

گيري و اندازه 2-5-5قطر دهانه لوله اپليكاتور از محل تصوير سيم مسي مطابق شكل فيلم ظاهر شود و  -4
 .ثبت شود 5-5-5در جدول 

  .توانيد انجام دهيداين آزمون را با استفاده از صفحه الگوي آزمون كليماتور مي    :نكته

  

  

  گيري قطر دهانه اپليكاتوراندازه )2-5- 5شكل ( 

  

  5- 5-5جدول 

  

 (cm)قطر دهانه اپليكاتور 
 

  
   



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     174        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

 
  :معيار پذيرش •

ايـن   باشد، دستگاه راديـوگرافي تـك دنـدان در    60mmكه قطر دهانه لوله اپليكاتور حداكثر درصورتي
  .گرددآزمون پذيرفته شده محسوب مي

  :معيار اصالح •

  .باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد 60mmكه قطر دهانه لوله اپليكاتور بيش از درصورتي

  )DEN 05( آزمون تطابق ميدان پرتو با دهانه اپليكاتور  5- 5-5

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان تطابق و همترازي ابعاد ميدان پرتو ايكس با دهانه لولـه خروجـي   

  .تك دندان استپرتو ايكس متصل به المپ مولد پرتو ايكس دستگاه راديوگرافي 
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي قسمت مولد  چنين همصورت شش ماهه و  اين آزمون به
  . پذيردپرتو ايكس و يا متعلقات آن صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
بـا  (ي حـاوي فـيلم   گذاري شـده فيلم راديولوژي كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارد و يا كاست بار -1

 ).80cm × 24cmابعاد 

 .گيري طولكش و يا متر استاندارد جهت اندازه گونيا، خط -2

  :روش انجام آزمون •
  يك عـدد فـيلم راديولـوژي كـه درون پاكـت مخصـوص خـود قـرار دارد و يـا كاسـت بارگـذاري شـده             -1

18cm × 24cm اي لم اسـتفاده نشـده  اطمينان حاصل شود هيچ فـي . روي سطح صاف ميز قرار دهيد
 .هاي مجاور نزديك ميزكار وجود نداشته باشددر كشو و يا كابينت) خام(

كـه بـاز اسـت    درحـالي ) لوله اپليكاتور(انتهاي لوله خروجي المپ مولد پرتو ايكس  3-5-5مطابق شكل  -2
 . درتماس با فيلم و يا كاست قرار داده شود

 .ثبت گردد 4-5-5گيري كرده و در جدول كاست اندازه فاصله بين نقطه كانوني المپ تا سطح فيلم يا -3

. انجـام گيـرد  ) kVpبـراي ولتـاژ   (يك بار عمل پرتودهي با شرايط معمـول و مـورد عمـل در كلينيـك      -4
 .) كه اپليكاتور در تماس با فيلم يا كاست قرار دارددرحالي(

تـو ايكـس خروجـي اسـت     فيلم ظاهر شود و قطر دهانـه اپليكـاتور بـر روي آن كـه در واقـع ميـدان پر       -5
 .براي اپليكاتورهاي با سطح مقطع مستطيلي، قطر مستطيل در نظرگرفته شود. گيري شود اندازه

با استفاده از يك الگوي مثبت و يـا رسـم سـطح مقطـع     ) اي و يا مستطيلياستوانه(قطر دهانه اپليكاتور  - 6
 .كش تعيين شود يا و يا خطگيري آن با استفاده از يك گوناپليكاتور بر روي يك كاغذ و اندازه

 6-5-5گيري شده بر روي فيلم در جـدول  اندازه قطر دهانه اپليكاتور و نيز قطر ميدان پرتو ايكس اندازه -7
 .ثبت گردد

 .ثبت گردد 6-5-5عنوان خطا در جدول  به 7گيري شده در مرحله اختالف بين دو مقدار اندازه -8
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  با دهانه اپليكاتور

بـر روي فـيلم ظـاهر    (گيري شده دهانه اپليكاتور با قطر ميدان پرتو پرتو ايكـس  
دسـتگاه  ) باشـد  mm 3يعنـي خطـا   (با يكديگر اختالف داشته باشند، 
  .گردد

) بر روي فيلم ظـاهر شـده  (كه ميزان خطاي بين قطر دهانه اپليكاتور و قطر ميدان پرتو ايكس 

هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان صحت عملكرد المپ مولد پرتو ايكـس و توليدكننـده ولتـاژ بـاال     
طـوري كـه ولتـاژ نشـان داده شـده توسـط       

  .اعمال شده در محدوده قابل قبول تطابق الزم را داشته باشد

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت مولـد     

 )cm(قطر ميدان پرتو 

 

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

 آزمون تطابق ميدان پرتو )3-5-5شكل (

  6- 5-5جدول 

  :معيار پذيرش
گيري شده دهانه اپليكاتور با قطر ميدان پرتو پرتو ايكـس  كه قطر اندازهدرصورتي

با يكديگر اختالف داشته باشند،  mm 3حداكثر به ميزان ) شده
گرددراديوگرافي دندان در اين آزمون پذيرفته شده محسوب مي

  :معيار اصالح
كه ميزان خطاي بين قطر دهانه اپليكاتور و قطر ميدان پرتو ايكس درصورتي
  .ح و رفع عيب داردباشد، دستگاه نياز به اصال mm 3بيش از 

  )DEN 06( آزمون صحت ولتاژ

  :هدف آزمون
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان صحت عملكرد المپ مولد پرتو ايكـس و توليدكننـده ولتـاژ بـاال     

طـوري كـه ولتـاژ نشـان داده شـده توسـط       است، بـه  kVpدستگاه راديوگرافي تك دندان از نظر ولتاژ 
اعمال شده در محدوده قابل قبول تطابق الزم را داشته باشددستگاه با ولتاژ واقعي 

  :دوره زماني انجام آزمون
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت مولـد      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  . پذيردپرتوايكس دستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز

  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

 )cm( قطر اپليكاتور خطا

 

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 
معيار پذيرش •

درصورتي
شده

راديوگرافي دندان در اين آزمون پذيرفته شده محسوب مي
معيار اصالح •

درصورتي
بيش از 

آزمون صحت ولتاژ 6- 5-5

هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان صحت عملكرد المپ مولد پرتو ايكـس و توليدكننـده ولتـاژ بـاال     

دستگاه راديوگرافي تك دندان از نظر ولتاژ 
دستگاه با ولتاژ واقعي 

دوره زماني انجام آزمون •
اين آزمون به

پرتوايكس دستگاه صورت مي
تجهيزات و لوازم مورد نياز •

دستگاه 
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  :روش انجام آزمون •
اين زمان . اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمان گرم شدن را سپري نموده است -1

 .در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است

هرگونه فيلتر اضافي كه احياناً توسط كـاربر در مسـير دهانـه اپليكـاتور دسـتگاه قـرار داده شـده اسـت          -2
 .برداشته شود

بـر روي يـك ميـز صـاف قـرار داده و بـا تنظـيم لولـه اپليكـاتور دسـتگاه            گـر  تحليلآشكارساز دستگاه  -3
نحـوي كـه سـطح آشكارسـاز     در مسير پرتو ايكس قرار داده شود بـه  راديوگرافي تك دندان بر روي آن،

زنده آن براي انجام اين مطابق دستورالعمل كارخانه سا گر تحليلدستگاه . طور كامل پوشش داده شود به
 .تنظيم و آماده به كار شود)  kVpگيري ولتاژ المپ اندازه(آزمون 

و ولتـاژ   mA، جريـان  msكه دستگاه راديوگرافي تك دندان داراي تنظيمات مربوط به زمان در صورتي -4
kVp از نظـر  (گيـرد  است، در وضعيت و شرايطي كه معموالً در كلينيك مورد استفاده قرار ميkVp  و

 .تنظيم گردد) ساير شرايط

. ثبـت گـردد   7-5-5مقادير قرائت شده در جـدول   بار عمل پرتودهي تكرار ودر شرايط تنظيم شده، سه -5
كه دستگاه راديوگرافي تك دندان مورد آزمـون فاقـد امكـان    در صورتي) هاي اول تا سوم قرائت عنوان به(

 .پرتودهي با شرايط ثابت دستگاه، سه بار تكرارشوداست، عمل ) mA ،kVp ،ms(تنظيم شرايط المپ 

 .هاي ثبت شده براي ولتاژ محاسبه شودميانگين قرائت - 6

  ميزان خطاي ميان ميانگين و ولتاژ تنظيمـي بـر روي دسـتگاه و نيـز درصـد آن محاسـبه و در جـدول        -7
 .ثبت گردد 5-5-7

 
  7- 5-5جدول 

  
  

  

  

  

  

        
  :معيار پذيرش •

نسبت  %10معيار پذيرش دستگاه راديوگرافي تك دندان در اين آزمون، درصد خطاي كمتر يا مساوي 
  .بر روي دستگاه است) و يا ثابت( kVpبه ولتاژ تنظيمي 

  :معيار اصالح •
) و يا ثابت(گيري شده نسبت به ولتاژ تنظيمي دست آمده براي ولتاژ اندازه خطاي به كه درصددرصورتي

  .دارد دندان نياز به اصالح و رفع عيب باشد، دستگاه راديوگرافي تك %20تا  %10بين 
  :معيار تعليق •

باشـد،   %20بـيش از  ) و يـا ثابـت   (آمده نسبت به ولتـاژ تنظيمـي    دست خطاي به كه درصددرصورتي
كننده بايد نسبت بـه رفـع    برداريدندان مجاز نخواهد بود و مركز بهره استفاده از دستگاه راديوگرافي تك

 .عمل آوردمشكل و عيب دستگاه اقدام الزم را به

 شرايط تنظيمي پرتودهي
قرائت 

 اول

قرائت 

 دوم

 قرائت

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

زمان 

 (ms)تنظيمي

mA   
 تنظيمي

kVp 
 تنظيمي

 درصدخطا خطا ميزان
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  )DEN 07( آزمون تكرارپذيري ولتاژ 7- 5-5

  :هدف آزمون •
اين آزمون اطمينان از دقت عملكرد قسمت مربـوط بـه ولتـاژ المـپ مولـد پرتـو ايكـس        هدف از انجام 

شـرايط تنظيمـي متفـاوت     هـاي مختلـف و  حالـت  نحوي كه دردستگاه راديوگرافي تك دندان است، به
  .االمكان پاسخ دستگاه يكسان و مشابه با يكديگر باشد حتي

  :دوره زماني انجام آزمون •
پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت          چنـين  هـم صورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد آزمون •

 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

  :روش انجام آزمون •
نان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شده خود را سپري نموده قبل از انجام آزمون اطمي -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

 .شوداست برداشتهشدههرگونه فيلتراضافي كه احياناً توسط كاربر درمسير لوله اپليكاتور دستگاه قرارداده -2

صـاف قـرار گيـرد و بـا تنظـيم لولـه اپليكـاتور دسـتگاه          بر روي يـك ميـز   گر تحليلدستگاه  آشكارساز -3
نحـوي تنظـيم گـردد كـه پرتـو كـامالً سـطح        دندان بر روي آن در مسير پرتو ايكس بـه  راديوگرافي تك

دستورالعمل كارخانـه سـازنده آن بـراي انجـام ايـن       مطابق گر تحليلدستگاه . آشكارساز را پوشش دهد
  .آزمون تنظيم و آماده به كار شود

و ولتـاژ   mA، جريـان  msدندان داراي تنظيمات مربوط به زمـان   كه دستگاه راديوگرافي تكدرصورتي -4
kVp گيرد تنظيم گردداست، در وضعيت و شرايطي كه معموالً در كلينيك مورد استفاده قرار مي. 

عمـل   در نظـر گرفتـه و  ) و يا ولتـاژ ثابـت دسـتگاه   (ولتاژ متوسطي در صورت قابل تنظيم بودن دستگاه  -5
 .پرتودهي انجام و سه بار تكرار گردد

همراه مقدار تنظيمي برروي دستگاه ويـا  به گر تحليلگانه ولتاژ توسط دستگاه هاي سهگيرينتيجه اندازه - 6
 .ثبت گردد 8-5-5در جدول ) را ندارند kVpهايي كه قابليت تغيير و تنظيم براي دستگاه(ثابت  مقدار

محاسـبه در   گر تحليلانگين مقادير قرائت شده براي ولتاژ توسط دستگاه براي هر مرحله از پرتودهي، مي -7
 .ثبت گردد 8-5-5جدول 

, �CV انحراف معيار و ضريب تغييرات -8 SDSDبا اسـتفاده از روابـط     �  �∑ ��X��X !
CVو  ��" �  SDX  

 . ثبت گردد 8-5-5براي ولتاژ محاسبه و در جدول 

) سـه بـار  (ها گيريتعداد اندازه nها و kVpميانگين   X) kVpبراي (ام  iگيري اندازه XMدر اين روابط  
 .است

  

  8- 5-5جدول 

  

  

  

 

kVp 

 تنظيمي 
 سوم قرائت قرائت دوم قرائت اول

ميانگين 

 ها قرائت
 معيار  انحراف

  ريبض

 )CV( يراتيتغ
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  :معيار پذيرش •

باشـد، دسـتگاه    %5دست آمده بـراي ولتـاژ كمتـر يـا مسـاوي       به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي
  .دندان در اين آزمون پذيرفته شده است راديوگرافي تك

  :معيار اصالح •
باشد، دسـتگاه نيـاز بـه     %20تا  5% دست آمده براي ولتاژ بين  به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي

  .اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

باشد، اسـتفاده از دسـتگاه    %20ر از دست آمده براي ولتاژ بيشت به (CV)كه ضريب تغييرات درصورتي
كننده بايـد نسـبت بـه رفـع مشـكل و عيـب        برداريدندان مجاز نخواهد بود و مركز بهره راديوگرافي تك

  .دستگاه اقدام نمايد

  )DEN 08( آزمون صحت زمان 8- 5-5

  :هدف آزمون •
دندان  راديوگرافي تكسنج پرتودهي دستگاه هدف از انجام اين آزمون تعيين ميزان صحت عملكرد زمان

  .است
  :دوره زماني انجام آزمون •

پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت          چنـين  هـم صورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيردسنجي دستگاه صورت مي زمان

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

  :روش انجام آزمون •
آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمان گرم شـدن را سـپري    قبل از انجام -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. نموده است

بر روي يـك ميـز صـاف قـرار گيـرد و بـا تنظـيم لولـه اپليكـاتور دسـتگاه            گر تحليلآشكارساز دستگاه  -2
نحـوي تنظـيم گـردد كـه پرتـو كـامالً سـطح        پرتو ايكس بـه  دندان بر روي آن در مسير راديوگرافي تك

 .آشكارساز را پوشش دهد

هرگونه فيلتر اضافي كه احياناً توسط كاربر در مسير لوله اپليكاتور دستگاه قرار داده شـده اسـت قبـل از     -3
 .انجام آزمون برداشته شود

و ولتـاژ   mA، جريـان  msن دندان داراي تنظيمات مربوط به زمـا  كه دستگاه راديوگرافي تكدرصورتي -4
kVp   گيـرد تنظـيم   است، در حداقل وضعيت و شرايطي كه معموالً در كلينيك مورد استفاده قـرار مـي
 .گردد

مقـادير تنظيمـي و   . سه بار تكرار شـود  عمل پرتودهي انجام و msو  mA ،kVpپس از تنظيم شرايط  -5
 .ثبت گردد 9-5-5ر جدول د گر تحليلنيز مقادير قرائت شده زمان پرتودهي توسط دستگاه 

 .زمان پرتودهي تغيير داده شود و مجدداً با شرايط جديد عمل پرتودهي براي سه بار ديگر تكـرار گـردد   - 6
 .ثبت گردد 9-5-5نتايج در جدول 

 .تكرارشود تا جايي كه محدوده زماني قابل تنظيم بر روي دستگاه پوشش داده شود 6مرحله  -7
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 گـر  تحليـل براي هر مرحله از پرتودهي، ميانگين مقادير قرائت شده براي زمان پرتودهي توسط دسـتگاه   -8

 .ثبت گردد 9-5-5محاسبه در جدول 

ميزان اختالف بين زمان تنظيمي و ميانگين زمان قرائت شده در هر مرحله از پرتـودهي محاسـبه و بـه    -9
 . ثبت گردد 9-5-5سبه و درجدول عنوان ميزان خطا در آن مرحله و نيز در صد آن محا

 

 9- 5-5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :معيار پذيرش •
گيري شده نسبت به زمان تنظيمـي كمتـر يـا    دست آمده براي زمان اندازه كه درصد خطاي بهدرصورتي
  .دندان در اين آزمون پذيرفته شده است باشد، دستگاه راديوگرافي تك %10مساوي 

  :معيار اصالح •
 %20تـا   %10گيري نسبت به زمان تنظيمي بـين  دست آمده براي زمان اندازه كه خطاي بهدرصورتي

  .باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه     %20دست آمده نسبت به زمـان تنظيمـي بـيش از     كه خطاي بهدرصورتي
و عيـب دسـتگاه   كننده بايد نسبت بـه رفـع مشـكل     برداريدندان مجاز بوده و مركز بهره راديوگرافي تك
  .عمل آورد اقدام الزم را به

  )DEN 09(آزمون تكرارپذيري زمان  9- 5-5

  :هدف آزمون  •
سـنجي پرتـو دسـتگاه    هدف از انجام اين آزمون اطمينـان از دقـت عملكـرد قسـمت مربـوط بـه زمـان       

االمكـان  هاي مختلف و شرايط تنظيمي متفـاوت حتـي  كه در حالتنحويدندان است، به راديوگرافي تك
  .دستگاه يكسان و مشابه به يكديگر باشد پاسخ

  :دوره زماني انجام آزمون •
سنجي پس ازهرگونه تعمير و يا تعويض قطعه برروي قسمت زمان چنين همصورت ساالنه و اين آزمون به

 . پذيرددستگاه صورت مي

قرائت  شرايط تنظيمي پرتودهي

 اول

قرائت 

 دوم

قرائت 

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

kVp 
  تنظيمي

mA   
 تنظيمي

(ms) 

 تنظيمي زمان
 درصدخطا خطا ميزان
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم شدن را سپري نموده  -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

بر روي يـك ميـز صـاف قـرار گيـرد و بـا تنظـيم لولـه اپليكـاتور دسـتگاه            گر تحليلآشكارساز دستگاه  -2
نحـوي تنظـيم گـردد كـه پرتـو كـامالً سـطح        ن در مسير پرتو ايكس بـه دندان بر روي آ راديوگرافي تك

 .آشكارساز را پوشش دهد

زمان و ساير مـوارد   (DEN 08)كار گرفته شده در آزمون صحت زمان  با استفاده از شرايط تنظيمي به -3
 .در صورت امكان بر روي دستگاه تنظيم گردد و عمل پرتودهي انجام شود) جريان و ولتاژ(

 .ثبت گردد 10-5-5و نتايج در جدول  شود يير شرايط، عمل پرتودهي براي دوبار ديگر تكراربدون تغ -4

و مجدداً عمل پرتودهي براي سه بـار تكـرار   ) با ثابت بودن ساير شرايط(زمان پرتودهي تغيير داده شود  -5
 .ثبت گردد 10-5-5گردد و نتيجه در جدول 

ستگاه پوشش داده شود ادامه يابد و نتايج در جـدول  مراحل قبلي تا جايي كه محدوده زمان پرتودهي د - 6
 .ثبت گردد 10 -5-5

گانـه   براي هر مرحله از پرتودهي سه گر تحليلميانگين مقادير زمان پرتودهي قرائت شده توسط دستگاه  -7
 .ثبت گردد 10-5-5محاسبه و در جدول 

, �CV انحراف معيار و ضريب تغييرات  -8 SDSD از روابط  �  �∑ ��X��X !
CVو  ��" �  SDX   براي زمـان 

ميـانگين    kVp (Xبـراي  (ام  iگيـري  اندازه XMدر اين روابط  .ثبت گردد 10-5-5محاسبه و در جدول 
kVp  ها وn است) سه بار(ها گيريتعداد اندازه.     

  

 10- 5-5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ms) 

 زمان تنظيمي 
 سوم قرائت قرائت دوم قرائت اول

ميانگين 

 ها قرائت
 معيار  انحراف

  ريبض

 )CV( يراتيتغ
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 :معيار پذيرش •

گيري شده نسبت به زمان تنظيمـي كمتـر يـا    دست آمده براي زمان اندازه كه درصد خطاي بهدرصورتي
  .استدندان در اين آزمون پذيرفته شده  باشد، دستگاه راديوگرافي تك %10مساوي 

 :معيار اصالح •

 %20تـا   %10گيري نسبت به زمان تنظيمي بـين  دست آمده براي زمان اندازه كه خطاي بهدرصورتي
  .باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشـد، اسـتفاده از    %20دست آمـده بـراي زمـان پرتـودهي بيشـتر از       كه ضريب تغييرات بهدرصورتي 

برداري كننده بايد نسـبت بـه رفـع غيـب و     دندان مجاز نخواهد بود و مركز بهره دستگاه راديوگرافي تك
  .اصالح دستگاه اقدام الزم را به عمل آورد

  )DEN 10( آزمون تكرارپذيري خروجي 10- 5-5

  :آزمون هدف •
 در كهطوريهب ،است ايكس پرتو مولد پرتو يخروج پذيري تكرار ميزان تعيين آزمون، اين انجام از هدف

ميـزان خروجـي پرتـو     المـپ،  )kVp(ولتاژ  و )(mA يانجر ،)s( شرايط مختلف از نظر زمان پرتودهي
  . االمكان تغيير نكند و ثابت باقي بماندحتي

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يـا تعـويض قطعـه بـر روي المـپ مولـد        چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به

  .پذيردپرتوايكس و يا قسمت مولد ولتاژ باال صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 
  :روش انجام آزمون •
شدن را سپري نموده قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گرم  -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. است

هرگونه فيلتر اضافي كه توسط كاربر در مسير پرتو قرار داده شده است قبـل از انجـام آزمـون برداشـته      -2
 . شود

بر روي يـك ميـز صـاف قـرار گيـرد و بـا تنظـيم لولـه اپليكـاتور دسـتگاه            گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3
نحـوي تنظـيم گـردد كـه پرتـو كـامالً سـطح        دندان بر روي آن در مسير پرتو ايكس بـه  راديوگرافي تك

 .آشكارساز را پوشش دهد

براي حداقل تصاوير تنظـيم گـردد و عمـل    ) msو  kVp ،mA(شرايط المپ مولد پرتو ايكس دستگاه  -4
 .ودهي انجام شودپرت

 .بدون تغيير شرايط، عمل پرتودهي براي دو بار ديگر تكرار گردد -5

  دندان فاقد قابليت تغييـر شـرايط المـپ مولـد پرتـو ايكـس اسـت        كه دستگاه راديوگرافي تكدرصورتي - 6
 .عمل پرتودهي براي پنج بار تكرار گردد) ثابت هستند kVpو  mA ،msيعني (

انتخاب و عمل پرتودهي براي هـر كـدام از    (ms ,mA ,kVp)پرتودهي ساير مقادير مربوط به شرايط  -7
 9نحوي كه كل محدوده شرايط المپ مولد پرتـو ايكـس در   بار تكرار شود بهمجموعه شرايط مذكور سه

 .مرحله پوشش داده شود
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 جـدول گيري شده بـراي خروجـي در   كليه مقادير تنظيمي بر روي دستگاه در هر مرحله و مقادير اندازه -8

 .ثبت گردد 5-5-11

انـد   دسـت آمـده   ميانگين مقادير مربوط به خروجي كه در هر مرحله پرتودهي و پس از سه بار تكرار بـه  -9
 .ثبت گردد 11-5-5محاسبه و در جدول 

SD انحراف معيار و ضريب تغييرات بـراي خروجـي از روابـط     -10 �  �∑ ��D��D !
CVو  ��" �  SDX  هـر   در

  Xو ) kVpبـراي  ( ام iگيـري  انـدازه  Xiدر اين روابط . ثبت گردد 11-5-5مرحله محاسبه و در جدول 
 .تعداد پرتودهي در هر مرحله است nها در سه مرحله پرتودهي و  kVpميانگين 

  :در اين روابط
 D  :،ميانگين خروجي در هر مرحله و براي سه تكرار پرتودهي 

 n: تعداد انجام عمل پرتودهي در هر مرحله، و 

Di :  خروجيi  استام. 

 

 11- 5-5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  :معيار پذيرش •
دسـت   اي است كه ضريب تغييرات بهگونه آزمون بهدندان در اين  معيار پذيرش دستگاه راديورگرافي تك

  .باشد %5براي خروجي كمتر يا مساوي  (CV)آمده 
  :معيار اصالح •

باشد، دسـتگاه راديـوگرافي    %20تا  %5دست آمده براي خروجي بين  كه ضريب تغييرات بهدرصورتي
  .دندان نياز به اصالح و رفع عيب دارد تك

  :معيار تعليق •
باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه     %20دست آمـده بـراي خروجـي بـيش از      كه ضريب تغييرات بهدرصورتي

كننده بايـد نسـبت بـه رفـع عيـب و اصـالح        برداريدندان مجاز نخواهد بود و مركز بهره راديوگرافي تك
  .دستگاه اقدام نمايد

kVp mA 
T 

(ms) 

D1 

(µGy) 

D2 

(µGy) 

D3 

(µGy) 

ميانگين 

  ها قرائت

  انحراف

 معيار

رات يتغي ضريب

)CV( 
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  )DEN 11( زمون خطي بودن خروجي نسبت به زمانآ 11- 5-5

  :هدف آزمون •
دنـدان در سرتاسـر    آزمون تعيين ميزان تابش پرتو ايكـس دسـتگاه راديـوگرافي تـك    هدف از انجام اين 

محدوده فاكتورهاي انتخاب شده مربـوط بـه پرتـودهي و سـپس بررسـي و ميـزان خطـي بـودن آن در         
و يـا   (ms)كه در صـورت تغييـر زمـان پرتـودهي     طوري است، به (ms)محدوده مذكور نسبت به زمان 

(mAs) خروجي ،)D (قبول و پذيرش تغيير كند و يا ثابت بماند دوده قابلدر مح.  
  :دوره زماني انجام آزمون •

پـس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـات بـر روي قسـمت          چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
 .پذيردتوليدكننده ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر يلتحلدستگاه 

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه راديوگرافي، زمان گـرم   -1

 .اين زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. شدن را سپري نموده است

 .داده شده است قبل از انجام آزمون برداشته شودمسير پرتو قرار نه فيلتر اضافي كه توسط كاربر درهرگو -2

برروي يك ميز صاف قرار گيرد و با تنظيم لوله اپليكاتور دستگاه راديوگرافي  گر تحليلدستگاه آشكارساز -3
 .آشكارساز راپوشش دهد  پرتوكامالً سطح نحوي تنظيم گرددكهدندان برروي آن درمسيرپرتوايكس به تك

كار دستگاه راديوگرافي تك دندان انتخاب و متناسب با آن جريان و زمان يك ولتاژ متوسط در محدوده  -4
 .مورد نياز بر روي دستگاه تنظيم گردد

 .عمل پرتودهي انجام شود -5

 .بدون تغيير ولتاژ و جريان و با انتخاب زمان ديگر در محدوده كار دستگاه، عمل پرتودهي تكرارگردد - 6

 . ثبت گردد 12-5-5در جدول ) D(و خروجي ) ms(، زمان)mA(، جريان )kVp(مقادير ولتاژ  -7

 7تـا   4دندان، مراحـل   با در نظر گرفتن ولتاژ ديگري از محدوده قابل انتخاب در دستگاه راديوگرافي تك -8
 .گيري و ثبت خروجي تكرار گردد براي اندازه

نتخـاب زمـان   كـه ا  توجه شود. گيري خروجي تكرار شودبراي اندازه 7تا  4مراحل  با تغيير مجدد ولتاژ، -9
اي صورت پذيرد كه تمامي محدوده زمان قابـل انتخـاب بـر روي    گونه پرتودهي در هر سه مرحله فوق به

 .دستگاه در نظر گرفته شود

ثبـت شـده اسـت،     12-5-5دست آمده براي خروجي كه در هر مرحلـه در جـدول    با توجه به مقادير به -10
 .گرددالذكر ثبت  محاسبه و در جدول فوق D(mGy/mAs)كميت 

گيـري صـورت   دو انـدازه  هـر . صورت خطي تغيير كند نسبت به تغييرات زمان پرتودهي به خروجي بايد -11
 : بايد در رابطه زير صدق كند mGyگرفته براي خروجي پرتو در واحد 

|X� 2 X�|  4 0.1�X� 5 X� 
  :شودصورت زير نوشته مي شود و بهكه به اين رابطه اغلب ضريب خطي بودن كميت مورد نظر گفته مي

: L �  |X��X�|�X�7X�  ضريب خطي بودن 

سه مرحله آزمون براي خروجي نسـبت بـه    يك از هر گيري شده دراندازه مقادير �X  و �Xكه طوريبه
  .زمان هستند
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 12- 5-5جدول 

  

  

  

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

  :معيار پذيرش •
 0.1كمتر يا مساوي  (L)بودن  ضريب خطيدندان در اين آزمون،  معيار پذيرش دستگاه راديوگرافي تك

L. ( براي خروجي نسبت به زمان است 4 0.1 (  
  :معيار اصالح •

قـرار داشـته باشـد     0.2و  0.1دست آمده براي خروجي بين مقـادير   به (L)كه ضريب خطي درصورتي
�0.1 4 L 4 0.2  .دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد 

  :معيار تعليق •
، ) L > 0.2( باشـد   0.2دست آمـده بـراي خروجـي بيشـتر از      به (L)بودن  كه ضريب خطيصورتيدر

كننده بايد نسـبت بـه رفـع     برداريدندان مجاز نخواهدبود و مركز بهره استفاده از دستگاه راديوگرافي تك
  .مشكل و عيب دستگاه اقدام نمايد

  )HVL) (12 DEN( گيري كيفيت پرتوآزمون اندازه 12- 5-5

  : هدف آزمون •
فيلتر به كار گرفته شـده   كه اينهدف از انجام آزمون، تشخيص كيفيت پرتو ايكس و حصول اطمينان از 

دندان، مقـدار دز دريـافتي از طريـق پوسـت بيمـار را بـه        در قسمت المپ مولد پرتو ايكس دستگاه تك
  .دهدكمترين ميزان مناسب كاهش مي

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض بر روي قسـمت توليـد كننـده     چنين همنه و صورت ساال اين آزمون به

 . پذيردولتاژ باال و المپ مولد پرتو ايكس صورت مي
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(ms) 
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X 
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  خطي بودن  ضريب
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .پرتو ايكس غيرتهاجمي گر تحليلدستگاه  -1

 و ابعــاد 2.0mm-0.25و ضــخامت  %99و بــا خلــوص بــاالي  1100فيلترهــاي آلومينيــومي از نــوع  -2

33 mm × 33 mm. 

 .نوار چسب شفاف -3

  :روش انجام آزمون •
قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس زمان گـرم شـدن را سـپري نمـوده      -1

 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي شركت سازنده دستگاه قيد شده است. است

 .انجام شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد قبالًًآزمون صحت ولتاژ و تكرارپذيري آن براي دستگاه بايد  -2

بر روي يـك ميـز صـاف قـرار گيـرد و بـا تنظـيم لولـه اپليكـاتور دسـتگاه            گر تحليلآشكارساز دستگاه  -3
كـامالً سـطح    نحـوي تنظـيم گـردد كـه پرتـو     راديوگرافي تك دندان بر روي آن در مسير پرتو ايكس به

 .آشكارساز را پوشش دهد

كـه ولتـاژ و سـاير شـرايط     در صـورتي (دندان  يك ولتاژ متوسط در محدوده كار دستگاه راديوگرافي تك -4
 .)مورد نياز بر روي دستگاه تنظيم گردد متغير است انتخاب و متناسب با آن جريان و زمان 

به همراه مقادير تنظيمي بـر روي دسـتگاه                     گيري شدهعمل پرتودهي انجام شود و ميزان خروجي اندازه -5
(ms ,mA ,kVp)  ثبت گردد 13-5-5در جدول. 

ابتدا بـا كمتـرين مقـدار     13-5-5و نيز جدول  5-5-5با استفاده از فيلترهاي آلومينيومي، مطابق شكل    - 6
گيـري انجـام و نتـايج در    هاي فيلتر آلومينيومي عمـل انـدازه  ضخامت فيلتر و سپس براي ساير ضخامت

توان فيلتر آلومينيومي را بالفاصـله در دهانـه خروجـي    براي اين منظور مي. ثبت گردد 13-5-5جدول 
 .المپ مولد پرتو ايكس به كمك نوار چسب شفاف ثابت نموده و عمل پرتودهي را انجام داد

بـدون حضـور فيلتـر    (رسـد  مقـدار اوليـه آن ب   %30گيري تا زماني كه ميـزان خروجـي بـه    عمل اندازه   -7
هـا وضـعيت هندسـي المـپ مولـد      گيـري در طـول زمـان انـدازه   . ادامه يابد) آلومينيومي در مسير پرتو

ــو ايكــس  گــر تحليــلپرتــوايكس و آشكارســاز دســتگاه  ــر روي المــپ مولــد پرت  و شــرايط تنظيمــي ب

(mS ,mA ,kVp) نبايد تغيير داده شود. 

خروجي به نصف مقدار اوليه كـاهش يافتـه اسـت،     كه با حضور آن، اي از فيلتر آلومينيوميضخامت اليه   -8
 .براي المپ مولد پرتو در شرايط تنظيم شده خواهد بود HVL برابر

با اسـتفاده از   mmنسبت به ضخامت آلومينيوم در واحد  mGyمنحني تغييرات خروجي پرتو در واحد    -9
 .رسم شود 6-5-5نتايج مراحل قبل و شكل 
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 mA kVp (ms) زمان

   

  ت خروجي نسبت به ضخامت آلومينيوم

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري
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در آزمايش تعيين اليه نيمه نحوه قرارگيري فيلترها و آشكارساز )5-5-5شكل (

 13- 5-5جدول 
  

HVL  
mm آلومينيوم( 

 D   خروجي

(µGy)  

 

  ضخامت فيلتر

) (mmAl 
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ت خروجي نسبت به ضخامت آلومينيوممنحني تغييرا )6-5-5شكل (

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه
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  :معيار پذيرش •
بـا   %20دندان كمتر يـا مسـاوي    دست آمده براي دستگاه راديوگرافي تك به HVLكه مقدار صورتيدر

ايـن مقـدار معمـوالً    (مشخص شده توسط شركت سازنده دستگاه اخـتالف داشـته باشـد،     HVLمقدار 
دستگاه در اين آزمون ) برروي بدنه المپ مولد پرتو ايكس و يا دفترچه راهنماي دستگاه ثبت شده است

تحت هيچ شرايطي از مقـادير منـدرج در    HVLپذيرفته شده محسوب خواهد شد به شرطي كه مقدار 
  .كمتر نباشد 14-5-5جدول 

  :معيار اصالح •

مشـخص شـده توسـط شـركت      HVLمقـدار   %50تـا   %20دست آمده بـين   به HVLكه درصورتي
سازنده دستگاه باشد و يا نسبت بـه آزمـون پـذيرش انجـام شـده بـر روي دسـتگاه در ابتـداي نصـب و          

  . قدام شوداندازي آن به ميزان مذكور اختالف داشته باشد، بايد نسبت به افزايش فيلتر ا راه
  :معيار تعليق •

مشـخص شـده توسـط شـركت سـازنده       HVLمقدار  %50دست آمده بيش از  به HVLكه درصورتي
دنـدان در ابتـداي    دستگاه باشد و يا نسبت به آزمون پذيرش انجام شده براي دسـتگاه راديـوگرافي تـك   

دستگاه مجاز نخواهد بود و مركـز  اندازي آن به ميزان مذكور اختالف داشته باشد، استفاده از  نصب و راه
در هر صورت تحت هيچ شـرايطي  . برداري كننده از دستگاه بايد نسبت به رفع عيب آن اقدام نمايدبهره

  .كمتر باشد 14-5-5دستگاه از مقادير مندرج در جدول  HVLنبايد مقدار 
  

  14- 5-5جدول 

  
  
  
  
  

                                                                           

  ) 13DEN( آزمون نشت المپ و كليماتور 13- 5-5

  :هدف آزمون •
دندان كه از آن پرتو ايكس به خارج نشت پيـدا كنـد و    ايكس و يا لوله اپليكاتور دستگاه راديوگرافي تك

  .است) در صورت وجود(گيري مقدار نشتي  نيز اندازه
  :دوره زماني انجام آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـات بـر روي المـپ مولـد      چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
  .پذيردپرتوايكس و يا متعلقات آن صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .و يا فيلم خام درون پاكت مخصوص به تعداد كافي) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  -1

 .پرتو ايكس غيرتهاجمي گر تحليلدستگاه  -2

  .mm 3و به ضخامت  50mm × 50mmصفحه سربي يه ابعاد  -3

 .نشانگرهاي كوچك فلزي -4

150 140 130 120 110 100 90 80 70 kVp تنظيمي 

1/4 8/3 5/3 2/3 3 7/2 5/2 3/2 1/2 HVL )mmAl( 



INRA-RP-RG-121     188        : صفحه   

  صــفر   253:  كل صفحات

قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكـس دسـتگاه زمـان گـرم شـدن را      
 .اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است

 .با صفحه سربي، دهانه خروجي لوله اپليكاتور المپ مولد پرتو ايكس دستگاه كامالً پوشانده شود

هايي كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارند، اطراف محفظـه المـپ كـامالً پوشـيده     
ها مشخص شود تا در صورت مشاهده نشتي پرتو برروي 

 

  از محفظـه المـپ و در يـك سـمت آن مطـابق شـكل      

آمپر قرار ميلي 20ولت كمتر از حداكثر مقدار قابل تنظيم آن و جريان 
عمـل  ) دنـدان قابـل تنظـيم باشـد     كه ولتاژ و جريـان دسـتگاه راديـوگرافي تـك    

پرتو ايكس، عمل پرتـودهي  در ساير جهات محفظه المپ مولد 

هـايي كـه ولتـاژ    در دسـتگاه . براي انجام آزمون نشتي، بايد حداكثر ولتاژ المپ مورد استفاده قرار گيـرد 
منظور حفاظت از المپ و پيشگيري از آسيب بـه آن، تنظـيم ولتـاژ بـه مقـدار      

 .اي كه نشتي قابل توجهي دارد مشخص گردد

در جهـات   گـر  تحليـل كـه توسـط دسـتگاه    
هاي ظاهر شـده، جهـت و مقـدار    ثبت و با توجه به فيلم

  آزمون نشت المپ و كليماتور

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  :روش انجام آزمون
قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكـس دسـتگاه زمـان گـرم شـدن را      

اين مدت زمان در كتابچه راهنماي دستگاه قيد شده است. سپري نموده است
با صفحه سربي، دهانه خروجي لوله اپليكاتور المپ مولد پرتو ايكس دستگاه كامالً پوشانده شود

هايي كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارند، اطراف محفظـه المـپ كـامالً پوشـيده     با استفاده از فيلم
ها مشخص شود تا در صورت مشاهده نشتي پرتو برروي فاده از نشانگر، جهت هر يك از فيلمبا است. شود
 .ها، جهت و مكان آن بر روي محفظه المپ مشخص گرددفيلم

از محفظـه المـپ و در يـك سـمت آن مطـابق شـكل       100cm در فاصـله  گر تحليلآشكارساز دستگاه 
 .تنظيم و آماده به كار گردد 5-7

ولت كمتر از حداكثر مقدار قابل تنظيم آن و جريان   10مولد پرتو ايكسولتاژ المپ 
كه ولتاژ و جريـان دسـتگاه راديـوگرافي تـك    در صورتي(داده شود و 

 .پرتودهي انجام گيرد

در ساير جهات محفظه المپ مولد  گر تحليلبا قرار دادن آشكارساز دستگاه 
 .تكرار گردد

براي انجام آزمون نشتي، بايد حداكثر ولتاژ المپ مورد استفاده قرار گيـرد 
منظور حفاظت از المپ و پيشگيري از آسيب بـه آن، تنظـيم ولتـاژ بـه مقـدار      المپ آنها متغير است به

10kVp شودتوصيه مي كمتر از ميزان حداكثري آن.  
اي كه نشتي قابل توجهي دارد مشخص گرددها ظاهر شود و ناحيهفيلم

كـه توسـط دسـتگاه    ) آهنگ خروجي(مقادير خروجي پرتو ايكس در واحد زمان 
ثبت و با توجه به فيلم 15-5-5اند در جدول گيري شده مختلف اندازه

 .تعيين گرددنشتي 

  

آزمون نشت المپ و كليماتور )7-5-5شكل (

  

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 

روش انجام آزمون •
قبل از انجام اين آزمون اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكـس دسـتگاه زمـان گـرم شـدن را       -1

سپري نموده است
با صفحه سربي، دهانه خروجي لوله اپليكاتور المپ مولد پرتو ايكس دستگاه كامالً پوشانده شود -2
با استفاده از فيلم -3

شود
فيلم

آشكارساز دستگاه  -4
5-5

ولتاژ المپ  -5
داده شود و 

پرتودهي انجام گيرد
با قرار دادن آشكارساز دستگاه  - 6

تكرار گردد

براي انجام آزمون نشتي، بايد حداكثر ولتاژ المپ مورد استفاده قرار گيـرد     :نكته
المپ آنها متغير است به

kVp

فيلم -7
مقادير خروجي پرتو ايكس در واحد زمان  -8

مختلف اندازه
نشتي 
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  15- 5-5جدول 

  

 

 

  

  
 

 :معيار پذيرش •

از المپ مولد پرتو ايكس كمتر يـا   (100cm)كه آهنگ دز پرتو خروجي در فاصله يك متري صورتيدر
  .گردددندان در اين آزمون پذيرفته شده محسوب مي باشد، دستگاه راديوگرافي تك mGy/h 1مساوي 

  :معيار اصالح •
باشد، دسـتگاه راديـوگرافي    mGy/h 5تا  mGy/h 1گيري شده بين كه دز پرتو نشتي اندازهدرصورتي

  .د و بايد نسبت به اين امر اقدام الزم به عمل آيددندان نياز به اصالح و رفع عيب دار تك
  :معيار تعليق •

دنـدان   باشد استفاده از دستگاه راديوگرافي تك mGy/h 5گيري شده بيش از كه نشتي اندازهدرصورتي
  .كننده بايد براي رفع عيب و اشكال دستگاه اقدام نمايد برداريمجاز نخواهد بود و مركز بهره

   

 Focal Spotآهنگ دز در فاصله يك متري از محل 
 

 در حالت كليماتور بسته FSD=100 cmآهنگ دز در 
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  تي اسكندستگاه سي كنترل كيفيهاي آزمون   5-6

تي اسكن بر اسـاس نـوع آزمـون و    هاي سيهاي مربوط به كنترل كيفي دستگاهانواع آزمون 1-6-5در جدول 
  .دوره زماني انجام آن ارائه شده است

  

  1-6-5جدول                                                                         

  

  نام آزمون

  آزموننوع 

  اي دوره

  )دوره انجام(
  بحراني  پذيرش

  )ساالنه( �      صحت ولتاژ 
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري ولتاژ
�  �  

  )ساالنه( �  صحت زمان
�  �  

  )ساالنه( �  تكرارپذيري زمان
�  �  

CT DOSE INDEX  ساالنه( �  در فانتوم(  
�  �  

  )ساالنه( �  درهوا نسبت به ضخامت اساليس CTDI تغييرات 
�  �  

  )ساالنه( �  kVpدرهوا نسبت به  CTDI تغييرات 
�  �  

  )ساالنه( �  mAدرهوا نسبت به  CTDI تغييرات 
�  �  

  )ساالنه( �  درهوا نسبت به زمان CTDI تغييرات 
�  �  

  )ساالنه( �  (Z Sensitivity)پهناي مقطع تصويرشده 
�  �  

Geometric Efficiency  � )ساالنه(  
�  �  

  )ساالنه( �  HVLگيري  اندازه
�  �  

  )ساالنه( �  نشت المپ
�  �  

  )روزانه( �  CT Numberصحت 
�  �  

  )ماهانه( �  هاي مختلف بيمار در موقعيت CT Numberصحت 
�  �  

  )ماهانه( �  هاي مختلف بيمار در ضخامت CT Numberصحت 
�  �  

  )ماهانه( �  هاي مختلف بازسازي تصوير در الگوريتم CT Numberصحت 
�  �  

  )ماهانه( �  هاي مختلف تصويرگيري در ضخامت CT Numberصحت 
�  �  

 � � )ماهانه( �  CT Numberيكنواختي 

 � � )ساالنه( �  هاردكپي در  CT Numberيكنواختي 

  )ساالنه( �   CT Numberخطي بودن 
�  �  

  )هفتگي( �  نويز
�  �  

  )ماهانه( �  قدرت تفكيك فضايي در كنتراست باال
�  �  

  )ماهانه( �  در كنتراست پايينقدرت تفكيك فضايي 
�  �  
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  1- 6- 5ادامه جدول 
                                                  

  نام آزمون

  نوع آزمون

  اي دوره

  )دوره انجام(
  بحراني  پذيرش

  )ماهانه( �  اعوجاج تصوير
�  �  

  )ساالنه( �  هاردكپي  اعوجاج تصوير در
�  �  

  )ساالنه( �  Gantry Tiltصحت 
�  �  

  )ماهانه( �  axialتطابق نورهاي داخلي و خارجي سطح 
�  �  

  )ماهانه( �  axialبا سطح   axialانطباق نور داخلي سطح 
�  �  

  )ماهانه( �  coronalو   sagitalتطابق نورهاي سطح 
�  �  

  )ماهانه( �  جائي و تنظيم نقطه صفر تخت صحت جابه
�  �  

  )ساالنه( �  يابي سامانه مكانگيري فاصله در تصوير و  صحت ابزار اندازه
�  �  

  )ساالنه( �  * هاي بصري آزمون
�  �  

  

هـاي هشـداردهنده خطـر پرتـو، كليـد و مكـانيزم        چـراغ ، هاي شناسائي و عالمت خطرپرتو ها و پالك شامل دارابودن برچسب  * 

  ...كليد كنترل پرتودهي، استحكام مكانيكي قطعات واجزاء دستگاه پرتوساز و  Dead manپشتيبان قطع اضطراري پرتودهي، 

  

  )CT 01(مشخصات المپ   5-6-1
از قبيل نام سازنده، نـوع يـا   (كليه مشخصات و اطالعات مربوط به المپ مولد پرتو ايكس دستگاه تحت آزمون 

هاي اطالعات و مشخصات از كتابچه اين. ثبت گردد 2-6-5در جدول ...) مدل، شماره سريال محفظه تيوب و 
هـاي نصـب شـده توسـط     و پالك هافني همراه دستگاه پرتو تشخيصي و نيز اطالعات مندرج بر روي برچسب

  .باشدكمپاني سازنده بر روي بدنه المپ مولد پرتو قابل استخراج مي
  

  2-6-5جدول 
  

  نام سازنده

  نوع يا مدل

  insertشماره سريال 

  housingشماره سريال 

  kVpماكزيمم 

  mAماكزيمم 

  (mm)فيلتراسيون كلي 



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     192        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

  
  )CT 02( مشخصات دستگاه  5-6-2

 تي اسكن مانند نام سازنده و شماره سريال قسمت مولد ولتـاژ بـاال و شـماره   مشخصات مربوط به دستگاه سي
  .ثبت گردد 3-6-5شناسه واحد قانوني بر اساس جدول 

  

  3-6-5جدول 
  

    نام سازنده

    شماره سريال ژنراتورگانتري

    شماره شناسه واحد قانوني

  
  )CT03( آزمون صحت ولتاژ  5-6-3

  :هدف آزمون •
تـي اسـكن   هدف از انجام اين آزمون حصول اطمينان از صحت ولتاژ المپ مولد پرتو ايكس دستگاه سي

تنظيم شده بر روي دستگاه در محدوده قابل قبول، همـان ولتـاژي اسـت     kVpنحوي كه ولتاژ به. است
  .كه توسط قسمت ژنراتور ولتاژ دستگاه توليد شده است

  :دوره زماني آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي قسـمت ژنراتـور    چنين هم صورت ساالنه و اين آزمون به

  .پذيردس صورت ميولتاژ دستگاه و نيز المپ مولد پرتو ايك
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 
  :روش انجام آزمون •
اطمينان حاصل شود كه مطابق دستورالعمل شركت سازنده، زمان گرم شدن المـپ مولـد پرتـو ايكـس         -1

  .سپري شده است
  .قرار گيرد) Lock(المپ مولد پرتو ايكس در وضعيت قفل     -2
بر روي تخت و در ميدان پرتو ايكس  1-6-5مطابق شكل  گر تحليلقسمت آشكارساز مربوط به دستگاه     -3

منظور و براي رعايت جهت و فاصـله مناسـب، از دسـتورالعمل شـركت سـازنده      بدين. دستگاه قرار گيرد
  .استفاده شود گر تحليلدستگاه 

، آشكارسـاز آن كـامالً توسـط ميـدان     گـر  تحليـل اطمينان حاصل شودكه طبق توصيه سازنده دسـتگاه      -4
  .شودپرتوايكس پوشش داده مي

گيرند مـورد نظـر قـرار داده و    طور معمول مورد استفاده قرار مي كه در كلينيك به kVpكليه ولتاژهاي     -5
  .دهي انجام شود براي هر يك عمل پرتو

ار عمل پرتودهي تكرار گردد و مقادير قرائت براي هر يك از شرايط تنظيمي المپ مولد پرتو ايكس سه ب    -6
تحت عنوان قرائت اول، دوم و سوم همراه با مقادير تنظيمـي در   گر تحليلتوسط  kVpشده براي ولتاژ 

  .                      ثبت گردد 4-6-5جدول 
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اخـتالف آن بـا مقـدار    گيـري ولتـاژ محاسـبه و مقـدار     هاي مربوط به هر مرحله از اندازهميانگين قرائت    -7
  .درج گردد 2-6-5تنظيمي ولتاژ تحت عنوان ميزان خطا در جدول 

  صورت كسري از صد نسـبت بـه ولتـاژ تنظيمـي در جـدول      دست آمده در هر مرحله به ميزان خطاي به -8
  . ثبت گردد 5-6-4

  

   

  خروجي دستگاه زمان و گيري ولتاژ،اندازه نحوه قرارگيري دتكتور، )1- 6-5شكل (

              
  4-6-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

  : معيار پذيرش •
مقـدار تنظيمـي آن باشـد،     %10كمتر يـا مسـاوي    kVpدست آمده براي ولتاژ  كه خطاي بهدرصورتي

  .تي اسكن در اين آزمون پذيرفته شده استدستگاه سي
  

kVp قرائت سوم قرائت دوم قرائت اول تنظيمي 
ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

 درصدخطا خطا ميزان
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  :معيار اصالح •
مقدار تنظيمي آن باشد، دستگاه نياز بـه   %20تا  %10بين  kVpدست آمده براي ولتاژ  اگر خطاي به

  .اصالح و رفع عيب دارد
  :ليقمعيار تع •

مقـدار تنظيمـي باشـد ، اسـتفاده از      %20بـيش از   kVpدست آمده براي ولتاژ  كه خطاي بهدرصورتي
تي اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهره برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب و نقص دستگاه سي

  .دستگاه اقدام نمايد

  )04CT( آزمون تكرارپذيري ولتاژ    5-6-4

  :هدف آزمون •
تكرارپذيري عملكرد قسمت مربوط به ولتاژ المپ مولد پرتو ايكـس   از انجام اين آزمون اطمينان ازهدف 

هاي يكسان و شرايط تنظيمي ثابت، پاسخ دسـتگاه  طوري كه در حالتباشد بهتي اسكن ميدستگاه سي
  .االمكان يكسان و مشابه باشد حتي

  :دوره زماني آزمون •
از هرگونه تعمير بر روي قسمت توليد كنندة ولتاژ باال و يا المپ مولد پس  چنين هماين آزمون ساالنه و 

  . پذيردپرتو ايكس دستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه  
  :روش انجام آزمون •
مولـد پرتـو ايكـس    اطمينان حاصل شود كه مطابق دستورالعمل شركت سازنده، زمان گرم شدن المـپ      -1

  .دستگاه سپري شده است
  .قرار گيرد) Lock(المپ مولد پرتو ايكس در وضعيت قفل     -2
بر روي تخت و در ميدان پرتو ايكس دستگاه مطابق شكل  گر تحليلقسمت آشكارساز مربوط به دستگاه     -3

مل شـركت سـازنده   منظور و براي رعايت فاصله و جهـت مناسـب، از دسـتورالع   بدين. قرار گيرد 5-6-1
  .استفاده شود گر تحليلدستگاه 

، آشكارسـاز آن كـامالً توسـط ميـدان     گـر  تحليـل اطمينان حاصل شود كه طبق توصيه سازنده دسـتگاه      -4
  .پرتوايكس پوشش داده مي شود 

 دسـتگاه  كه در آزمون صحت ولتاژ مورد استفاده قرار گرفتنـد مجـدداًٌ بـر روي    kVpمقادير ولتاژ المپ     -5
و  تنظيم گردد و براي هر ولتاژ با شرايط قابل دسترس براي جريان و زمان، سه بار عمل پرتودهي تكـرار 

هـاي   گيري كوتاه، اندازه منظور دريك محدودة زمانيبدين .ثبت گردد 5-6-5مقاديرقرائت شده درجدول 
  .هم براي هر ولتاژ تنظيمي انجام شود متوالي و پشت سر

عمل پرتودهي، مقادير تنظيمي بر روي دستگاه به حالت اوليه برگردانـده و مجـدداً بـراي    قبل از هر بار     -6
  .پرتودهي بعدي دستگاه تنظيم شود

مربـوط بـه هـر مرحلـه از پرتـودهي بـا اسـتفاده         (ms)انحراف معيار و ضريب تغييرات زمان پرتودهي     -7 

SDازروابط  �  �∑�X��X �
CV و ��" �  SDX  ثبت گردد 3-6-5در جدول  محاسبه و.  

XM گيري مرحلهاندازه i  ام وX  ها و گيريميانگين اندازهn باشدها ميگيريتعداد اندازه.  
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 5-6-5جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :معيار پذيرش •

 %5ولتـاژ كمتـر يـا مسـاوي     ) CV(تي اسكن درآزمـون، ضـريب تغييـرات    معيار پذيرش دستگاه سي
  .باشد مي

  :معيار اصالح •
باشـد، دسـتگاه    %20تـا   %5دسـت آمـده بـراي ولتـاژ بـين       بـه ) CV(كه ضريب تغييـرات  درصورتي

  .اسكن نياز به اصالح و رفع عيب دارد تي سي
  :معيار تعليق •

تي اسكن مجـاز  باشد، استفاده از دستگاه سي %20دست آمده بيشتر از  به) CV(كه تغييرات درصورتي
  .برداري كننده بايد نسبت به رفع مشكل و عيب دستگاه اقدام نمايدنخواهد بود و مركز بهره

  )CT05( آزمون صحت زمان    5-6-5

  :هدف آزمون •
مربوط بـه زمـان پرتـودهي     )Timer(سنج  تعيين ميزان صحت عملكرد زمان هدف از انجام اين آزمون،

كـه  (نحوي كه اطمينان حاصل شود زمان واقعـي پرتـودهي بـه بيمـار     باشد بهتي اسكن ميدستگاه سي
  .همان زماني است كه توسط اپراتور بر روي دستگاه تنظيم شده است) توسط دستگاه ايجاد شده است

  :دوره زماني آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت مولـد      چنين همآزمون به صورت ساالنه و  اين

  . پذيردولتاژ باال و قسمت زمان سنجي دستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  .غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلزمان سنج ديجيتالي و يا دستگاه 
  
  

kVp    سوم قرائت قرائت دوم قرائت اول تنظيمي 
ميانگين 

 ها قرائت

 انحراف

 معيار 

  ريبض

 )CV( يراتيتغ
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  :روش انجام آزمون •
انجام آزمون اطمينان حاصل گردد كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمان گـرم شـدن خـود را    قبل از     -1

  .طبق دستورالعمل شركت سازنده سپري نموده است
  .قرار گيرد) Lock(المپ مولد پرتو ايكس در وضعيت قفل     -2
ستگاه مطابق شكل بر روي تخت و در ميدان پرتو ايكس د گر تحليلقسمت آشكارساز مربوط به دستگاه     -3

براي انجام اين آزمون آمـاده بـه    گر تحليلطبق دستورالعمل شركت سازنده، دستگاه . قرار گيرد 5-6-1
ي كه اطمينـان حاصـل شـود كـه آشكارسـاز آن      طور بهو در جهت و فاصله مناسب قرار گيرد  كار گردد

  .شودكامالً توسط ميدان پرتو ايكس پوشش داده مي
تي اسكن در كلينيك، تعدادي عمـل پرتـودهي   شرايط معمول و مورد استفاده از دستگاه سيبا توجه به     -4

ي طـور  بـه ترتيب داده شود ) (msو زمان ) (mA، جريان )(kVpبا شرايط تنظيمي مختلف براي ولتاژ 
  .كه حداقل زمان پرتودهي در بر گرفته شود و تدريجاً افزايش يابد

سه بار عمل پرتودهي تكرار گردد و زمان پرتـودهي قرائـت شـده توسـط     در هركدام از شرايط تنظيمي     -5
  .ثبت گردد 6-6-5در جدول گر تحليلدستگاه 

هـاي مربـوط بـه    ثبت و ميانگين زمان قرائت 6-6-5مقادير قرائت شده سه گانه در هر مرحله در جدول     -6
  .هر مرحله محاسبه و ثبت گردد

ه در هر مرحله از پرتودهي براي زمان نسبت به زمـان تنظـيم شـده    مقدار اختالف ميانگين محاسبه شد    -7
ثبـت   6-6-5تي اسكن محاسبه و به عنوان خطاي مربوط بـه آن مرحلـه در جـدول    برروي دستگاه سي

       . ثبت گردد 6-6-5در جدول ) درصد خطا(خطاي مذكور به صورت كسري از صد  چنين هم. گردد

 

  6-6-5جدول 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
                                                           

  :معيار پذيرش •
نسـبت بـه زمـان     %10تي اسكن در اين آزمون، خطـاي كمتـر يـا مسـاوي     معيار پذيرش دستگاه سي

  .باشدتنظيمي بر روي دستگاه مي
  

قرائت  پرتودهيشرايط تنظيمي 

 اول

قرائت 

 دوم

قرائت 

 سوم

ميانگين 

 ها قرائت

 خطا

kVp 
  تنظيمي

mA   
 تنظيمي

 تنظيمي زمان

(ms) 
 درصدخطا خطا ميزان
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  :معيار اصالح •
تـا   %10ها نسبت به زمان تنظيمي بـين  گيريدست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدرصورتي

  .تي اسكن نياز به اصالح و رفع عيب داردباشد، دستگاه سي 20%
  :معيار تعليق •

 %20ها نسبت به زمان تنظيمي بـيش از  گيريدست آمده در هر مرحله از اندازه كه خطاي بهدرصورتي
برداري كننده بايد نسبت بـه رفـع    تي اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهرهباشد، استفاده از دستگاه سي

  .اشكال دستگاه اقدام نمايد

  )CT06( آزمون تكرارپذيري زمان   5-6-6

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون اطمينان از تكرارپذيري عملكرد قسـمت مربـوط بـه كنتـرل زمـان پرتـودهي       

االمكـان   تنظيمي ثابـت، حتـي  هاي يكسان و شرايط كه در حالتنحويباشد بهتي اسكن ميدستگاه سي
  .پاسخ دستگاه يكسان و مشابه با يكديگر باشد

  :دوره زماني آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي قسـمت مربـوط    چنين هماين آزمون به صورت ساالنه و 

  . پذيردبه كنترل زمان پرتودهي و سنجش زمان پرتودهي و نيز مولد ولتاژ باال صورت مي
  :يزات و لوازم مورد نيازتجه •

  و غير تهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه 

قبل از انجام اين آزمون، بايـد صـحت و تكرارپـذيري ولتـاژ، صـحت زمـان پرتـودهي و تكرارپـذيري در             :نكته
  .خروجي پرتو دستگاه مورد ارزيابي و تأئيد قرار گرفته باشند

  :روش انجام آزمون •
اطمينان حاصل شود كه المپ مولد پرتو ايكس دستگاه زمـان گـرم شـدن خـود را     قبل از انجام آزمون     -1

  .طبق دستورالعمل شركت سازنده سپري نموده است
  .قرار گيرد) Lock(المپ مولد پرتو ايكس در وضعيت قفل     -2
كل بر روي تخت و در ميدان پرتو ايكس دستگاه مطابق ش گر تحليلقسمت آشكارساز مربوط به دستگاه     -3

بـراي انجـام ايـن آزمـون آمـاده       گر تحليلطبق دستورالعمل شركت سازنده، دستگاه . قرار گيرد 5-6-7
طوري كه اطمينان حاصل شود، آشكار ساز كامالً توسط ميدان پرتو ايكـس پوشـش داده   به. كار گردد به

  .شودمي
ه در آزمون مربوط به صحت زمان مقادير تنظيمي بر روي دستگاه براي ولتاژ، جريان و زمان پرتودهي ك    -4

  .در مراحل مختلف مورد استفاده قرار گرفتند مجدداً به ترتيب بر روي دستگاه تنظيم گردد
براي هر زمان پرتودهي سه بار عمل پرتودهي تكرار شود و مقـادير زمـان قرائـت شـده توسـط دسـتگاه           -5

  .ثبت گردد 7-6-5در جدول  گر تحليل
  .ها دريك محدودة زماني كوتاه و به صورت متوالي و پشت سرهم انجام گيردگيريكليه اندازه    -6
قبل از هر بار عمل پرتودهي، مقادير تنظيمي بر روي دستگاه به حالت اوليه برگردانـده و مجـدداً بـراي       -7

  .پرتودهي بعدي دستگاه تنظيم گردد
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هاي سه گانه مربوط به هر مرحله پرتودهي كه مقدار زمان تنظيمي و قرائت 7-6-5با استفاده از جدول     -8
گيري شده است ثبت گردد و ميانگين زمان قرائـت شـده در هـر مرحلـه     اندازه گر تحليلتوسط دستگاه 

  .ثبت گردد 7-6-5پرتودهي محاسبه و در ستون مربوطه در جدول 
 مربوط به هر مرحلـه از پرتـودهي بـا اسـتفاده از     (mS)ضريب تغييرات زمان پرتودهي انحراف معيار و    -9 

SD  روابط �  �∑�X��X �
CVو   ��" �  SDX  ثبت گردد 6-6-5جدول  محاسبه و در.  

XM گيري مرحلهاندازه i  ام وX  ها و گيريميانگين اندازهn باشدها ميگيريتعداد اندازه.  
  

 7-6-5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :معيار پذيرش •
زمـان پرتـودهي كمتـر يـا     ) CV(تي اسكن در اين آزمون، ضـريب تغييـرات   معيار پذيرش دستگاه سي

   .باشدمي %5مساوي 
  :معيار اصالح •

باشد، دستگاه نيـاز   %20تا  %5دست آمده براي پرتودهي بين  به) CV(كه ضريب تغييرات صورتيدر 
  .به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشـد، اسـتفاده از    %20دست آمده بـراي پرتـودهي بيشـتر از     به) CV(كه ضريب تغييرات در صورتي

اري كننده بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام بردتي اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهرهدستگاه سي
  .نمايد

  )CT07( تي در فانتومآزمون شاخص دز سي   5-6-7

  :هدف آزمون •
تي اسكن در يك فـانتوم  دستگاه سي) CTDI(تي سي گيري شاخص دزهدف از انجام اين آزمون اندازه

 .باشدمي) مترميلي320و 160به ترتيب داراي قطرهاي ( تي آكريليك استاندارد سر و بدنسي

  زمان تنظيمي 

(ms) 
 سوم قرائت قرائت دوم قرائت اول

ميانگين 

 ها قرائت

 انحراف

 معيار 

  ريبض

 )CV( يراتيتغ

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     199        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

  
  :دوره زماني آزمون •

در صـورتي كـه هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه بـر روي          چنـين  هماين آزمون به صورت ساالنه و 
  . پذيرداي مولد ولتاژ باال و المپ مولد پرتو ايكس صورت ميه قسمت

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
هـايي در  متر بـوده و داراي سـوراخ  ميلي320و  160با قطرهايهاي سر و بدن آكريليك به ترتيب فانتوم    -1

  .باشدها و مركز براي قرار دادن پروب دزيمتر ميكناره
  تي گيري دز پرتو سيپروب قلمي دزيمتري جهت اندازه    -2
  پرتو ايكس گر تحليلگر غيرتهاجمي دستگاه آزمون    -3
  :روش انجام آزمون •
طـوري كـه اطمينـان حاصـل     در مركز گانتري در محل ايزوسنتر قرار دهيد بهفانتوم را در روي تخت و     -1

  2-6-5شكل . با مركز گانتري منطبق است) سوراخ مركزي آن(شود كه مركز فانتوم 
  . تي دقيقاً از مركز آن عبور نمايداي قرار گيرد كه اساليس تنظيمي بر روي دستگاه سيفانتوم به گونه    -2
گـر متصـل   متري در سوراخ مركزي فانتوم قرار داده شود و كابل آن به دسـتگاه آزمـون  پروب قلمي دزي    -3

  .هايي از جنس فانتوم پر شودها با ميلهساير سوراخ. گردد
مطابق با دستورالعمل شركت سازنده براي انجام اين آزمـون تنظـيم و آمـاده بـه كـار       گر تحليلدستگاه     -4

  .شود
  .كنداساليس تنظيمي بر روي دستگاه از مركز پروب قلمي عبور مياطمينان حاصل شود كه     -5
تـرين مقـاديري كـه در    و يا نزديـك ( 100mASو  120kVpشرايط المپ مولد پرتو دستگاه در ولتاژ     -6

و ميـدان  ) مثال، شكم يا لگـن  عنوان به( براي پروتكل تنه .تنظيم گردد) رودعمل در كلينيك به كار مي
  .انجام شود mm350ديد بيش از 

  .در نظر گرفته شود t (mm10(ضخامت اساليس تنظيمي    -7
  .ثبت گردد 8-6-5در جدول  mGyگيري شده در واحد عمل پرتودهي انجام و ميزان دز اندازه    -8
تقسيم شـود و   cmبر حسب  )t(بر ضخامت اساليس تنظيمي بر روي دستگاه ) D(گيري شده دز اندازه    -9

توجه شود كه واحد طول براي پروب و ضخامت . (ثبت گردد 8-6-5در جدول  CTDIنتيجه به عنوان 

�( .) اساليس يكسان باشد
c  =CTDI (  

اكنون بدون تغيير شرايط، پروب قلمي در هر يك از چهار سوراخ كناري فانتوم قرار داده و مراحل فـوق      -10
  .ثبت گردد 8-6-5گيري در جدول براي آن تكرار گردد و نتيجه اندازه

  .گيري شده براي چهار حفرة كناري محاسبه و در جدول ثبت گرددميانگين مقادير اندازه    -11

�( با استفاده از رابطة     -12
d CTDI �gg,h   +�

d CTDI �gg,i  (�
�gg  =CTDIj     ؛ مقـدار دز متوسـط يـا دز

  :در اين رابطه. ثبت گردد) 8-6-5توزين شده محاسبه و در جدول 
 CTDI �gg,i:  100شاخص دز در شرايطmAS و در مركز فانتوم  
 CTDI �gg,h : 100شاخص دز در شرايطmAS   و در كنارة  فانتوم  

W:  توزين شده )Weighted(  
در شـرايط مختلـف كـه     CTDI kتي اسكن تحت آزمـون ميـزان   با رجوع به مدارك فني دستگاه سي -12

 .ثبت گردد 8-6-5توسط كمپاني سازنده مشخص شده است استخراج و در جدول 
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انجام و نتـايج در   mm200كليه مراحل فوق براي فانتوم سر و يا پروتكل تصويرگيري سر با ميدان ديد 

CT Dose Index  

  فانتوم  پروتكل

  شرايط تنظيمي پرتودهي

kVp 
  تنظيمي

mA   
  تنظيمي

   سر سر

   تنه شكم

نسبت بـه مقـدار    %20تي اسكن در اين آزمون، دز متوسط كمتر يا مساوي 
  .باشدمشخص شدة آن توسط شركت سازنده براي شرايط مربوطه مي

نسبت به مقدار مشخص شـدة آن توسـط   
  .تي اسكن نياز به اصالح و رفع عيب دارد

نسبت به مقدار مشخص شدة آن توسط شركت 
كننده  برداريي اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهره

  

تـي، نسـبت بـه تغييـر     سي) DLP(هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان تغييرات دز واحد طول پرتو 
  .باشدتي اسكن مي

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

كليه مراحل فوق براي فانتوم سر و يا پروتكل تصويرگيري سر با ميدان ديد 
 .ثبت گردد 8-6-5جدول 

CT Dose Indexگيري فانتوم اندازه )2- 6-5شكل (

  
  8-6-5ول جد                                                                   

شرايط تنظيمي پرتودهي CTDI 

 

تنظيمي

 زمان

تنظيمي

(ms) 

ضخامت 

اساليس

(mm) 

        

      

      

  :معيار پذيرش
تي اسكن در اين آزمون، دز متوسط كمتر يا مساوي معيار پذيرش دستگاه سي

مشخص شدة آن توسط شركت سازنده براي شرايط مربوطه مي
  :معيار اصالح

نسبت به مقدار مشخص شـدة آن توسـط    %50تا  %20گيري شده بين كه دز متوسط اندازهصورتي
تي اسكن نياز به اصالح و رفع عيب داردكمپاني سازنده اختالف داشته باشد، دستگاه سي

  :معيار تعليق
نسبت به مقدار مشخص شدة آن توسط شركت  %50گيري شده بيش از كه دز متوسط اندازهدرصورتي

ي اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهرهتازدستگاه سي سازنده اختالف داشته باشد، استفاده
  .از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نمايد

  )CT08( در هوا نسبت به ضخامت اساليس CTDIآزمون تغييرات 

  :هدف آزمون
هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان تغييرات دز واحد طول پرتو 

تي اسكن ميبر روي دستگاه سي) Slice(ضخامت مقطع برش تنظيم شده 

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

  

كليه مراحل فوق براي فانتوم سر و يا پروتكل تصويرگيري سر با ميدان ديد  -13
جدول 

  

  

  

                                                                   
  

CTDI  

weighted/

100mAs  
  

 
 

 

 

 

معيار پذيرش •
معيار پذيرش دستگاه سي

مشخص شدة آن توسط شركت سازنده براي شرايط مربوطه مي
معيار اصالح •

صورتيدر
كمپاني سازنده اختالف داشته باشد، دستگاه سي

معيار تعليق •
درصورتي

سازنده اختالف داشته باشد، استفاده
از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نمايد

آزمون تغييرات     5-6-8

هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان تغييرات دز واحد طول پرتو 

ضخامت مقطع برش تنظيم شده 
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پس از هرگونه تعمير يا تعويض قطعه در قسمت مولد ولتاژ بـاال  

در مركـز گـانتري قـرار داده شـود      6-3-
بـراي ايـن   . (كه با فاصله كافي از تخت دستگاه و در هوا، در مركز ايزوسـنتر قـرار داشـته باشـد    

  .در مقادير مورد استفاده در كلينيك تنظيم گردد
گيرند انتخاب و اه از كمترين مقاديري كه معموالً در عمل مورد استفاده قرار مي

با كابل مخصوص به پـروب قلمـي متصـل گـردد و بـراي انجـام ايـن آزمـون مطـابق          

 9-6-5گيري شده در ضـخامت اسـاليس مـذكور در جـدول     

براي حداقل سه ضخامت اساليس ديگر و با همان شرايط تنظيمي، مراحـل آزمـون تكـرار و نتيجـه در     

هاي مختلف اساليس دستگاه مربوط به ضخامت
تي اسكن كه توسط شركت سازنده آن مشخص شده است با رجوع به مـدارك فنـي دسـتگاه قابـل     

  CTDIگيري 

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  :زماني آزمون دوره
پس از هرگونه تعمير يا تعويض قطعه در قسمت مولد ولتاژ بـاال   چنين هماين آزمون به صورت ساالنه و 

  . پذيردو يا مولد پرتو ايكس صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز

  تي گيري دز پرتو سيپروب قلمي جهت اندازه دزيمتر با
  تهاجمي پرتو ايكس غير گر تحليلدستگاه 

  گيره و پايه نگهدارندة پروب 
  :روش انجام آزمون

-5به كمك گيره و پايه نگهدارنده، پروب قلمـي مطـابق شـكل    
كه با فاصله كافي از تخت دستگاه و در هوا، در مركز ايزوسـنتر قـرار داشـته باشـد    طوري

  .) منظور از دستورالعمل كمپاني سازنده پروب استفاده شود
در مقادير مورد استفاده در كلينيك تنظيم گردد) mAs(و جريان ) kVp(شرايط دستگاه ازنظر ولتاژ 

اه از كمترين مقاديري كه معموالً در عمل مورد استفاده قرار ميضخامت اساليس دستگ
  .تي تنظيم گرددبر روي دستگاه سي

با كابل مخصوص به پـروب قلمـي متصـل گـردد و بـراي انجـام ايـن آزمـون مطـابق           گر تحليلدستگاه 
  .دستورالعمل شركت سازنده آماده به كار گردد

گيري شده در ضـخامت اسـاليس مـذكور در جـدول     انجام و مقدار دز پرتو اندازهعمل پرتودهي 
  .ثبت گردد

براي حداقل سه ضخامت اساليس ديگر و با همان شرايط تنظيمي، مراحـل آزمـون تكـرار و نتيجـه در     
  .ثبت گردد 9-6-5جدول 

مربوط به ضخامت mGy.cmبر حسب ) DLP(مقادير دز در واحد طول 
تي اسكن كه توسط شركت سازنده آن مشخص شده است با رجوع به مـدارك فنـي دسـتگاه قابـل     سي

 . باشداستخراج مي

گيري نحوه انجام آزمون اندازه )3-6-  5شكل (

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

  

دوره •
اين آزمون به صورت ساالنه و 

و يا مولد پرتو ايكس صورت مي
تجهيزات و لوازم مورد نياز •
دزيمتر با    -1
دستگاه     -2
گيره و پايه نگهدارندة پروب     -3
روش انجام آزمون •
به كمك گيره و پايه نگهدارنده، پروب قلمـي مطـابق شـكل        -1

طوري به
منظور از دستورالعمل كمپاني سازنده پروب استفاده شود

شرايط دستگاه ازنظر ولتاژ     -2
ضخامت اساليس دستگ    -3

بر روي دستگاه سي
دستگاه     -4

دستورالعمل شركت سازنده آماده به كار گردد
عمل پرتودهي     -5

ثبت گردد
براي حداقل سه ضخامت اساليس ديگر و با همان شرايط تنظيمي، مراحـل آزمـون تكـرار و نتيجـه در         -6

جدول 
مقادير دز در واحد طول    -7

سي
استخراج مي
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  9-6-5جدول                                                       

  
 DLP  تنظيمي پرتودهيشرايط 

مقدار دز در واحد طول بر 

 mGy.cm حسب

CTDI kVp 
  تنظيمي

mA   
  تنظيمي

 زمان

 (ms)تنظيمي

 ضخامت

 (mm)اساليس

      

   

     

   

  
  :معيار پذيرش •

نسبت بـه   %20كمتر از ) mGyدر واحد ( CTDIتي اسكن در اين آزمون، معيار پذيرش دستگاه سي
  .باشدمقدار تعيين شده آن توسط شركت سازنده مي

  :معيار اصالح •
نسـبت بـه مقـدار تعيـين شـده آن توسـط        %50تا  %20گيري شده بين اندازه CTDIكه درصورتي

  .تي اسكن نياز به اصالح و رفع عيب داردشركت سازنده اختالف داشته باشد، دستگاه سي
  :معيار تعليق •

نسبت به مقـدار تعيـين شـدة آن توسـط شـركت       %50گيري شده بيش از دازهان CTDIكه درصورتي
كننده  برداريتي اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهرهسازنده اختالف داشته باشد، استفاده ازدستگاه سي

  .از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نمايد

  )kVp )CT09در هوا نسبت به  CTDI آزمون تغييرات    5-6-9

  :هدف آزمون •
تـي، نسـبت بـه تغييـر ولتـاژ المـپ مولـد        هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان تغييرات دز پرتو سي

  .باشددستگاه مي kVpپرتوايكس 
  :دوره زماني آزمون •

پس از هرگونه تعمير يا تعويض قطعه در قسمت مولد ولتاژ باال و يـا مولـد    چنين هماين آزمون ساالنه و 
  .پذيردپرتو ايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  تيگيري دز پرتو سيپروب قلمي دزيمتري جهت اندازه    -1
 غيرتهاجمي پرتو ايكس  گر تحليلدستگاه     -2

 گيره و پايه نگهدارندة پروب     -3

  :م آزمونروش انجا •
طوري كـه  قرار گيرد به 3-6-5به كمك گيره و پايه نگهدارنده، پروب قلمي درمركز گانتري مطابق شكل  -1

بـراي ايـن منظـور از    . (با فاصله كافي از تخت دستگاه و در هـوا، در مركـز ايزوسـنتر قـرار داشـته باشـد      
  .)دستورالعمل كمپاني سازنده پروب استفاده شود
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 .در مقادير مورد استفاده در كلينيك تنظيم گردد) mAs( و جريان) kVp(نظر ولتاژ  شرايط دستگاه از    -2

گيـرد انتخـاب و بـر روي    معمول مورد استفاده قرار مي طور بهضخامت اساليس دستگاه در مقاديري كه     -3
 .دستگاه تنظيم گردد

ين آزمون مطـابق دسـتورالعمل   با كابل مخصوص به پروب قلمي متصل و براي انجام ا گر تحليلدستگاه     -4
   .شركت سازنده آماده به كار شود

گيري شده در ضخامت اساليس مذكور در جـدول فـرم   عمل پرتودهي انجام داده و مقادير دز پرتو اندازه    -5
 .گزارش آزمون ثبت شود

معمـول در شـرايط    طـور  بههاي  ديگر كه ) kVp(و ضخامت اساليس، ولتاژ  mAsبدون تغيير جريان     -6
ها تكرار شـود و  گيرند انتخاب شده  و مراحل قبلي آزمون براي آنكاري كلينيك مورد استفاده قرار مي

  .ثبت گردد 10-6-5نتايج در جدول 
مختلـف دسـتگاه    kVpمربـوط بـه ولتاژهـاي     mGy.cmبر حسـب   )DLP(مقادير دز در واحد طول    -7 

سازندة آن مشخص شده اسـت بـا رجـوع بـه مـدارك فنـي        اسكن مورد آزمون كه توسط شركت تي سي
  .باشددستگاه قابل استخراج مي

  

  10-6-5جدول 

  

 DLP  شرايط تنظيمي پرتودهي

 مقدار دز در واحد طول بر حسب
mGy.cm 

kVp 
  تنظيمي   mA  تنظيمي

 زمان

 (ms)تنظيمي

 ضخامت

 (mm)اساليس

     

  

    

  

                                                                              
  :معيار پذيرش •

نسبت بـه   %20كمتر از ) mGyدر واحد ( CTDIتي اسكن در اين آزمون، معيار پذيرش دستگاه سي
  .باشدمقدار تعيين شده توسط كارخانه سازنده مي

  :معيار اصالح •
نسـبت بـه مقـدار تعيـين شـده آن توسـط        %50تا  %20گيري شده بين اندازه CTDIكه درصورتي

تي اسكن نياز به اصالح و رفع عيب از طريـق شـركت   كارخانه سازنده اختالف داشته باشد، دستگاه سي
  .دارد) شركت خدمات دهندة مجاز(ذيصالح 

  :معيار تعليق  •
نسبت به مقدار تعيـين شـدة آن توسـط كارخانـه      %50گيري شده بيش از اندازه CTDIكه درصورتي

كننده  اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهره برداري تيسازنده اختالف داشته باشد، استفاده ازدستگاه سي
  .بايست از طريق شركت ذيصالح نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نمايداز آن مي
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 )mA )CT10در هوا نسبت به  CTDIآزمون تغييرات    5-6-10

  :هدف آزمون •
المپ مولد  mAتي نسبت به تغيير جريان هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان تغييرات دز پرتو سي

  .باشدتي اسكن ميپرتو ايكس تنظيم شده بر روي دستگاه سي
  :دوره زماني آزمون •

پس از هرگونه تعمير يا تعويض قطعـه در قسـمت ژنراتـور و يـا      چنين هماين آزمون به صورت ساالنه و 
  .پذيردمولد پرتو ايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  تيگيري دز پرتو سيپروب قلمي دزيمتري جهت اندازه    -1
 غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه     -2

 گيره و پايه نگهدارندة پروب    -3

  :روش انجام آزمون •
قـرار داده شـود    3-6-5مطـابق شـكل    به كمك گيره و پايه نگهدارنده، پروب قلمـي در مركـز گـانتري       -1

بـراي ايـن   . (در مركز ايزوسنتر قـرار داشـته باشـد    با فاصله كافي از تخت دستگاه و در هوا،كه طوري  به
 .)منظور از دستورالعمل كمپاني سازنده پروب استفاده گردد

در مقـادير مـورد اسـتفاده در كلينيـك      mAو جريـان   mSو زمـان   kVpنظر ولتاژ  شرايط دستگاه از    -2
 .تنظيم گردد

گيرد انتخاب و بـر روي دسـتگاه   ضخامت اساليس دستگاه از مقاديري كه معموالً مورد استفاده قرار مي    -3
 .تنظيم گردد

با كابل مخصوص به پروب قلمي متصل و براي انجام اين آزمون مطـابق دسـتورالعمل    گر تحليلدستگاه     -4
 .شركت سازنده آماده به كار شود

 11-6-5گيري شده در ضخامت اساليس مذكور در جـدول  عمل پرتودهي انجام و مقادير دز پرتو اندازه    -5
 .ثبت گردد

طور معمـول  ديگر كه به) mA(، حداقل سه جريانبدون تغيير ضخامت اساليس، ولتاژ و زمان پرتودهي    -6
  گيرند در نظر گرفته شود و مراحـل قبلـي آزمـون بـراي    در شرايط كاري كلينيك مورد استفاده قرار مي

دست آمده براي دز پرتو همراه با مقادير تنظيمي بر روي دسـتگاه در جـدول    ا تكرارگردد و نتايج بهه آن
  .ثبت گردد 5-6-11

كـه توسـط    )mA(نسبت به تغييـرات جريـان   mGy.cm بر حسب  )DLP(ز در واحد طول مقادير د    -7
 . باشدشركت سازنده آن مشخص شده است با رجوع به مدارك فني دستگاه قابل استخراج مي
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  11-6-5جدول 

  

 DLP  شرايط تنظيمي پرتودهي

 مقدار دز در واحد طول بر حسب
mGy.cm 

kVp 
  تنظيمي   mA  تنظيمي

 زمان

 (ms)تنظيمي

 ضخامت

 (mm)اساليس

     

   

     

   

         

  :معيار پذيرش •
نسـبت بـه مقـدار     %20كمتر يـا مسـاوي    CTDIتي اسكن در اين آزمون، معيار پذيرش دستگاه سي

  .باشدتعيين شدة آن توسط شركت سازنده مي
  :معيار اصالح •

نسبت به مقدار تعيـين شـده آن    %50تا  %20دست آمده در اين آزمون بين  به CTDIكه درصورتي
  .اختالف داشته باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع دارد

  :معيار تعليق  •
نسبت به مقدار تعيين شدة آن توسـط   %50دست آمده در اين آزمون بيش از  به CTDIكه درصورتي

 نخواهـد بـود و مركـز   تـي اسـكن مجـاز    شركت سازنده اختالف داشته باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه سـي    

  .از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نمايد كنندهبرداري بهره

   )CT11( در هوا نسبت به زمان CTDIآزمون تغييرات    5-6-11

  :هدف آزمون •
تي نسبت به تغيير زمان پرتـودهي تنظـيم   هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان تغييرات دز پرتو سي

  .باشدتي اسكن ميسي شده بر روي دستگاه
  :دوره زماني آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه در قسمت كنترل زمـان   چنين هماين آزمون به صورت ساالنه و 
  .پذيردپرتودهي دستگاه صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  تي گيري دز پرتو سيپروب قلمي دزيمتري جهت اندازه    -1
  غيرتهاجمي  پرتو ايكس گر تحليلدستگاه     -2
 گيره و پايه نگهدارندة پروب    -3

  :روش انجام آزمون •
قـرار داده شـود    3-6-5به كمك گيره و پايه نگهدارنده، پـروب قلمـي در مركـز گـانتري مطـابق شـكل        -1

 بـراي ايـن  . (طوري كه با فاصله كافي از تخت دستگاه و در هوا، در مركز ايزوسـنتر قـرار داشـته باشـد     به
  .)منظور از دستورالعمل كمپاني سازنده پروپ استفاده شود
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بـراي مقـادير مـورد اسـتفاده در     ) mA( جريـان  و )ms(زمـان   ،)kVp(شرايط دستگاه از نظـر ولتـاژ       -2
  .كلينيك تنظيم گردد

دسـتگاه  گيرد انتخاب و بـر روي  ضخامت اساليس دستگاه از مقاديري كه معموالً مورد استفاده قرار مي    -3
  .تي تنظيم گرددسي

با كابل مخصوص بـه پـروب قلمـي متصـل شـود و بـراي انجـام ايـن آزمـون مطـابق            گر تحليلدستگاه     -4
 .دستورالعمل شركت سازنده آماده به كار گردد

گيري شده در ضخامت اساليس مذكور و ساير شـرايط  عمل پرتودهي انجام شود و مقادير دز پرتو اندازه    -5
  . ثبت گردد 12-6-5ر جدول تنظيمي د

بدون تغيير ضخامت اساليس، ولتاژ و جريان المپ مولد پرتو ايكس دستگاه حداقل سه زمـان پرتـودهي       -6
گيرنـد در نظـر گرفتـه شـود و     معمول در شرايط كاري كلينيك مورد استفاده قـرار مـي   طور بهديگر كه 

تي همـراه بـا مقـادير    دست آمده براي دز پرتو سي بهها تكرار گردد و نتايج مراحل قبلي آزمون براي آن
 .ثبت گردد 12-6-5جدول  تنظيمي بر روي دستگاه در

كـه  ) ms(نسبت به تغييـرات زمـان پرتـودهي     mGy.cmبر حسب  )DLP(مقادير دز در واحد طول     -7
  . شدباتوسط شركت سازنده آن مشخص شده است با رجوع به مدارك فني دستگاه قابل استخراج مي

  

  12-6-5جدول 

  

 DLP  شرايط تنظيمي پرتودهي

 مقدار دز در واحد طول بر حسب
mGy.cm 

kVp 
  تنظيمي   mA  تنظيمي

 زمان

 (ms)تنظيمي

 ضخامت

 (mm)اساليس

     

   

     

   

  

  :معيار پذيرش •
كمتـر يـا مسـاوي    ) DLP(تي اسكن در اين آزمون، مقدار دز در واحد طـول  معيار پذيرش دستگاه سي

  .باشدنسبت به مقدار تعيين شدة آن توسط شركت سازنده مي 20%
  :معيار اصالح •

نسبت بـه   %50تا  %20دست آمده در اين آزمون بين  به )DLP(مقدار دز در واحد طول كهدرصورتي
  .مقدار تعيين شده آن اختالف داشته باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :يقمعيار تعل  •
نسـبت بـه    %50دست آمـده در ايـن آزمـون بـيش از      به) DLP(كه مقدار دز در واحد طول درصورتي

تي اسكن مجـاز  مقدار تعيين شدة آن توسط شركت سازنده اختالف داشته باشد، استفاده از دستگاه سي
  .برداري كنندة از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نمايدنخواهد بود و مركز بهره
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 )CT12( (Z Sensitivity) آزمون پهناي مقطع تصوير شده   5-6-12

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون مقايسه و حصول اطمينان از مطابقت ضـخامت اسـاليس تنظـيم شـده مـورد      

تـي  تي اسكن با ضخامت اساليس حاصل شده از مقطع بدن در دستگاه سـي بررسي بر روي دستگاه سي
  .باشدمي

  :آزمون زمانيدوره  •
پس از هرگونـه تعميـر و يـا تعـويض قطعـه يـدكي در قسـمت         چنين هم اين آزمون به صورت ساالنه و

  . پذيردكليماتور و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

بـا زاويـه    فانتوم مخصوص اين آزمون كه داراي يك تيغه فلزي، مفتول و يا يك رديف حفـره اسـت كـه   
  .معين نسبت به صفحه اساليس در درون فانتوم جايگذاري شده است

  :روش انجام آزمون •
 .تي اسكن كاليبره گرددمطابق دستورالعمل شركت سازنده، دستگاه سي    -1

. قرار داده شـود  4-6-5گانتري مطابق شكل  فانتوم حاوي تيغه مورب بر روي تخت و در مركز ايزوسنتر    -2
روي تخـت   ورالعمل شركت سازنده دقت گردد فانتوم كامالً به صورت تراز و در زاويه صحيحمطابق دست
 .قرار گيرد

و يا مقـادير نزديـك بـه آن كـه در عمـل       mAs 300و  120kVpشرايط المپ مولد پرتو دستگاه در     -3
 .روند انتخاب و بر روي دستگاه تنظيم گرددكار مي به

 .و عمل پرتودهي انجام گيرديك ضخامت اساليس انتخاب     -4

بـر روي مـانيتور   (دست آمده از تيغه مورب فانتوم  تي اسكن، تصوير بهبا استفاده از نرم افزار دستگاه سي    -5
. آن محاسـبه گـردد  ) Full Width Half Maximum(آناليز شود و نصف پهناي ماكزيمم ) دستگاه

به صورت دسـتي   باشد، FWHMتي اسكن فاقد نرم افزار فوق جهت محاسبه كه دستگاه سيدرصورتي
تـي  از تصوير بر روي مانيتور در نظر گرفته و عدد سي ROIيك ناحيه باريك . اين كار امكان پذير است

باشـد مشـخص گـردد تـا ناحيـه      مربوط به قسمتي از تصوير تيغه كه داراي نصف مقدار ماكزيمم آن مي
هـائي كـه   تصوير در تعـداد پيكسـل   Pixelبراي اين كار اندازة هر . شخص گرددم FWHMمربوط به 

باشد ضرب شود و نتيجه در تانژانت زاويه تيغه حاوي قسمت مربوط به عرض ناحيه مورد نظر تصوير مي
  .دست آيد به FWHMفانتوم با سطح افق ضرب شود تا اندازة 

  . باشدفني فانتوم قابل استخراج ميزاويه تيغه فانتوم با رجوع به اطالعات و مدارك 
  .يك كپي بر روي فيلم از تصوير تيغه تهيه شود    -6
بـر روي دسـتگاه تنظـيم و    ) مورد ديگر 3حداقل (هاي اساليس مورد استفاده در كلينيك ساير ضخامت    -7

  .ثبت گردد 13-6-5ها تكرارگردد و نتايج در جدول مراحل آزمون براي آن
تنظيمي بر روي دسـتگاه بـا پهنـاي مقطـع تصـوير شـده       ) مقطع(ف بين ضخامت اساليس ميزان اختال    -8

)FWHM ثبت گردد 13-6-5محاسبه و به عنوان خطا در جدول ) محاسبه شده. 

هاي مخصوص اين كار را توليد كـرده اسـت ايـن تسـت بـا      فانتوم تي،كه سازنده دستگاه سيدر صورتي -9
ثبـت   13-6-5پروتكل شركت سازنده انجـام شـود و نتـايج در جـدول     استفاده از آن فانتوم و بر اساس 

 .گردد
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  آزمون پهناي مقطع تصوير شده )4- 6-5شكل (

  
  13-6-5جدول 

  

  ضخامت مقطع تنظيمي  )محاسبه شده FWHM(پهناي مقطع تصوير شده   خطا

      

      

      

  
  :معيار پذيرش  •

طـوري كـه   باشد بهمي %20تي اسكن در اين آزمون خطاي كمتر يا مساوي معيار پذيرش دستگاه سي
بـا ضـخامت مقطـع تنظيمـي بـر روي      % 20حداكثر به ميـزان  ) FWHM( ضخامت مقطع تصوير شده

  )mm1حداكثر( .دستگاه اختالف داشته باشد
  :معيار اصالح •

، دسـتگاه نيـاز بـه    باشـد  %30تا  %20دست آمده براي ضخامت اساليس بين  كه خطاي بهدرصورتي 
  .اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق  •
باشد، استفاده از دستگاه مجـاز   %30دست آمده براي ضخامت اساليس بيش از  كه خطاي بهدرصورتي

  .برداري كنندة از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نمايدنخواهد بود و مركز بهره

  )CT13( (Geometric Efficiency) آزمون بازده هندسي  5-6-13

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون بررسي و حصول اطمينان از يكسان بودن ضخامت اساليس تنظيمـي بـر روي   

  .باشدپرتو تابيده شده به بيمار مي) عرض(دستگاه با ضخامت 
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  :دوره زماني آزمون •
ر و يا تعـويض قطعـه يـدكي در قسـمت     پس از كه هرگونه تعمي چنين هماين آزمون به صورت ساالنه و 

  .پذيردكليماتور اوليه و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 .تعدادي فيلم خام كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارند    -1

 ).در صورت لزوم( دستگاه دانسيتومتر    -2

 .كشخط    -3

  :روش انجام آزمون •
 .روند تنظيم گرددمي كار بهشرايط المپ مولد پرتو دستگاه در مقاديري كه در عمل     -1

 .يك ضخامت اساليس انتخاب و بر روي دستگاه تنظيم گردد    -2

 .يك فيلم خام كه درون پاكت مخصوص خود قرار دارد روي تخت و در مركز ايزوسنتر قرار گيرد    -3

 .سپس ظاهر شود فيلم پرتودهي و    -4

 .گيري و ثبت گرددكش اندازهدست آمده، عرض ناحيه مورد پرتودهي با خط در تصوير به    -5

 .ثبت گردد 12-6-5حداقل براي سه ضخامت اساليس ديگر مراحل فوق تكرار نموده و نتايج در جدول     -6

شده است نسبت به تي و يا دانسيته كه در واقع همان تغييرات دز پرتو تابيده منحني تغييرات عدد سي    -7
 .هاي ظاهر شده رسم شودبراي فيلم) mm(ضخامت اساليس 

 FWHMبا استفاده از منحني مـذكور و در نظرگـرفتن نصـف مـاكزيمم دانسـيته تصـوير روي فـيلم،            -8
  .ثبت گردد 12-6-5محاسبه شده و در جدول 

GEبا توجه به تعريف بازده هندسي     -9  � ضخامت اسمي اساليس

�FWHMضخامت اساليس  رويفيلم ظاهرشده 
q 100% GEمقـدار  ) 

  .بت گرددث 14-6-5جدول  براي هر يك از تصاوير تهيه شده بر روي فيلم محاسبه و در
                                                        

  14-6-5جدول 
  

GE  ضخامت مقطع تنظيمي  پهناي مقطع تحت تابش 

      

      

      

      

  

  :پذيرشمعيار  •
دست آمده براي ضخامت اساليس كمتـر   كه خطاي بهدر صورتي) GE(با توجه به تعريف بازده هندسي 

  .باشدتي اسكن در اين آزمون پذيرفته شده ميباشد دستگاه سي %20يا مساوي 
  :معيار اصالح •

اصالح  تي اسكن نياز بهباشد، دستگاه سي %30تا  %20كه بازده هندسي داراي خطاي بين درصورتي
  .و رفع عيب دارد
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  :معيار تعليق  •
باشـد اسـتفاده از دسـتگاه مجـاز      %30دست آمده براي بازده هندسـي بـيش از    كه خطاي بهدرصورتي

  .برداري كنندة از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نمايدنخواهد بود و مركز بهره

  )HVL) (CT014( گيري كيفيت پرتوآزمون اندازه   5-6-14

  :هدف آزمون •
گرفتـه شـده    كار بهفيلتر  كه اينهدف از انجام آزمون، تشخيص كيفيت پرتو ايكس و حصول اطمينان از 

تي اسكن، مقدار دز دريافتي از طريق پوست بيمـار را بـه   در قسمت المپ مولد پرتو ايكس دستگاه سي
  .دهدكمترين ميزان مناسب كاهش مي

اي تي اسـكن از طريـق تعيـين ضـخامت مـاده     ايكس دستگاه سي هدف از انجام اين آزمون بررسي پرتو
. است كه بتواند شدت پرتو ايكس را به نصف مقدار آن در قبل از عبور از ماده كـاهش دهـد  ) آلومينيوم(
طوري كه اطمينان حاصل شود دز پرتو دريافت شده توسط پوست بيمار بـه كمتـرين ميـزان ممكـن     به

  . ذف و فيلتر نمودن پرتوهاي ضعيف، كيفيت تصوير افزايش يافته استكاهش يافته و در عين حال با ح
  :دوره زماني آزمون •

پس از هرگونه تعمير يا تعويض قطعه بر روي قسمت مولد پرتـو   چنين هماين آزمون به صورت ساالنه و 
  . پذيردولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلتگاه دس    -1
تـا   0.1mmهـاي مختلـف از    ضـخامت و با %99بـاخلوص بـاالي    1100فيلترهاي آلومينيومي ازنـوع      -2

10mm   
  نوار چسب     -3
   گر تحليلپايه و گيره جهت نگهداري آشكارساز دستگاه     -4
  :روش انجام آزمون •
بـر روي تخـت و بـا فاصـله مناسـب از آن       گر تحليلبا استفاده از پايه و گيره، قسمت آشكارساز دستگاه     -1

مستقر گردد و براي انجام اين آزمون تنظيم و آماده  )3-6-5(و در مركز ايزوسنتر مطابق شكل ) درهوا(
  .به كار شود

تي اسكن، اطمينـان حاصـل شـود كـه آشكارسـاز دسـتگاه       با استفاده از نشانگرهاي ليزري دستگاه سي    -2
  .قرار داشته باشد Slice planeدر مركز  گر تحليل

  .نشود گر تحليلاطمينان حاصل شود كه حركت تخت باعث كشيدگي كابل مربوط به آشكارساز دستگاه     -3
  ).120kVpنوعاً (انتخاب شود  kVpحداكثر ولتاژ  Topogramدر مد     -4
  .قرار گيرد Lockالمپ مولد پرتو ايكس در حالت     -5
از مركـز آشكارسـاز دسـتگاه     ± 6mmاي انتخـاب شـود كـه در محـدودة     سطح ناحيه اسكن بـه گونـه      -6

عمل پرتـودهي و اسـكن   ) در جهت داخل نسبت به گانتري 6mmدر جهت خارج و  6mm( گر تحليل
  .ثبت گردد 15-6-5در جدول  گر تحليلاه نتيجه ميزان خروجي قرائت شده توسط دستگ. انجام شود

قرار داده شود و اطمينان ) به كمك نوار چسب(يك فيلتر آلومينيومي درقسمت خروجي پرتو از گانتري     -7
  . شود قطع مي د كه مسير پرتو ايكس از گانتري تا سطح آشكارساز دستگاه توسط فيلتردحاصل گر

  .و نتيجه دز پرتو ثبت گرددعمل پرتودهي و اسكن آشكارساز تكرار     -8
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 ، جريـان )kVp( به فيلتر آلومينيومي قبلي فيلتر ديگري اضافه شود و بـا همـان شـرايط از نظـر ولتـاژ         -9
)mA ( و زمان)mS ( ثبت گردد 15-6-5عمل پرتودهي و اسكن انجام وخروجي قرائت شده درجدول.  

زماني ادامه يابـد كـه خروجـي قرائـت شـده توسـط       عمل اضافه نمودن فيلتر آلومينيومي و پرتودهي تا     -10
  .برسد) در وضعيت بدون حضور فيلتر در مسير پرتو(مقدار اوليه آن  %30تقريباً به  گر تحليلدستگاه 

 mmنسبت به ضخامت فيلتر آلومينيـومي بـر حسـب     mGyمنحني تغييرات ميزان خروجي بر حسب     -11
  )5-6-5 (مطابق شكل شماره. رسم شود

مقدار ضخامت فيلتر آلومينيومي كه با حضور آن در مسير پرتو ايكس ميزان خروجـي بـه نصـف مقـدار         -12
 HVLمقـدار  . ثبت گـردد  15-6-5كاهش پيدا كرده است مشخص و در جدول ) بدون فيلتر(اوليه آن 

كه توسط شركت سازنده آن مشخص شده است با رجوع به مدارك فني شركت سـازنده دسـتگاه قابـل    
 . باشدج مياستخرا

                                                                   

  15-6-5جدول 
  

  
  
  
  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  گيري كيفيت پرتوآزمون اندازه )5- 6-5شكل (

HVL  
)mm آلومينيوم(  

 D    خروجي

(µGy)  

 ضخامت فيلتر

) ( mmAl 

  شرايط پرتودهي

ضخامت 

 mm)(اساليس

زمان 

(ms)  
mA  kVp  

    0          

  1  

  2  

  3  

  4  

  5  

  6  

  7  
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  :معيار پذيرش •

دست آمده براي ضخامت فيلتـر   تي اسكن در اين آزمون آن است كه مقدار بهمعيار پذيرش دستگاه سي
تعيـين شـده توسـط     HVLنسـبت بـه مقـدار     %20كمتر يا مساوي  mmAL (HVL(آلومينيومي 

  .كمتر نباشد16-6-5شركت سازنده دستگاه اختالف داشته باشد ولي مطلقاً از مقادير جدول 
  :معيار اصالح •

با مقدار تعيـين شـده آن توسـط شـركت      %50تا  %20دست آمده بين  به HVLكه مقدار درصورتي
اختالف داشـته و يـا از مقـادير     هاي پذيرشگيري شدة آن در زمان انجام آزمونسازنده و يا مقدار اندازه

  .داده شده در جدول فوق كمتر باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

گيـري شـدة آن در زمـان انجـام     با مقدار انـدازه  %50دست آمده بيش از  به HVLكه مقدار درصورتي
داشته و يا از مقـادير داده شـده    آزمون پذيرش و يا مقدار تعيين شده آن توسط شركت سازنده اختالف

بـرداري كننـده از   باشد، استفاده از دستگاه مجاز نخواهد بود و مركز بهـره  فوق كمتر 16-6-5در جدول 
  .آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نمايد

  

  16-6-5جدول 

          
  

       

  
  

  )CT15( آزمون نشت المپ   5-6-15

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون بررسي و شناسايي هرگونه سطح و يا منفذ موجود بر روي محفظه المپ مولـد  

تي اسكن كه موجب نشت پرتو ايكس به محيط خـارج گـردد و   پرتو ايكس و كليماتور اوليه دستگاه سي
  .تعين ميزان اين نشتي استنيز 

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از هرگونه تعمير و يا تعـويض قطعـه بـر روي المـپ مولـد       چنين هماين آزمون به صورت ساالنه و 

  .پذيردپرتوايكس و كليماتور صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  غيرتهاجمي پرتو ايكس گر تحليلدستگاه     -1
  براي پوشاندن كليماتور اوليه المپ مولد پرتو  0.3mmصفحه سربي بزرگ به ضخامت     -2
  تعدادي فيلم خام در پاكت مخصوص آن    -3
  نوار چسب    -4
  نشانگرهاي غير شفاف نسبت به پرتو ايكس     -5
  

150  140  130  120  110  100  90  80  70  kVp تنظيمي  

1/4  8/3  5/3  2/3  3  7/2  5/2  3/2  1/2  HVL )mm AL(  
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  :روش انجام آزمون •

  .براي انجام اين آزمون و دسترسي به محفظه المپ مولد پرتو تكنسين مجاز دستگاه كمك گرفته شود    :نكته
  .قرار گيرد Lockالمپ مولد پرتو ايكس در وضعيت     -1
تنظيم و شرايط المـپ مولـد پرتـو ايكـس بـراي       Topogramتي اسكن براي مد نرم افزار دستگاه سي    -2

  .قرار داده شود) mAs(ريان و حداقل ج) kVp(حداكثر ولتاژ 
روكش گانتري باز شود تا دسترسي به محفظه المپ ميسر باشد با اسـتفاده از صـفحه سـربي كليمـاتور         -3

  . اوليه المپ كامالً پوشيده شود
دهد، با اسـتفاده از تعـدادي   حتي االمكان و تا جايي كه وضعيت هندسي دستگاه و گانتري آن اجازه مي    -4

درون پاكت مخصوص خود قرار دارند و به كمك نوار چسب روي محفظه المپ واطراف آن  فيلم خام كه
اي عالمت گذاري شود كـه جهـت هـر يـك پـس از      ها به كمك نشانگر به گونهفيلم. كامالً پوشيده شود

  .ظهور مشخص باشد
همان طـور كـه   . در وضعيتي كه المپ مولد پرتو ساكن است و حركتي ندارد، عمل پرتودهي انجام شود    -5

بـر روي فـيلم    0.1اي انتخاب شود كه دانسيته اپتيكي در حـدود  در باال ذكر شد، شرايط المپ به گونه
  .ايجاد شود

شود مشـخص و در  ها مشاهده مينواحي كه نشت قابل توجه پرتو ايكس بر روي فيلم. ها ظاهر شودفيلم    -6
  .ثبت گردد) 15-6-5(جدول 

پرتو ايكس و در فاصله يك متري از اطراف المپ مولد پرتو ايكس ميزان  گر تحليلبا استفاده از دستگاه     -7
  گيـري و در جـدول  آزمـون مشـخص شـده اسـت انـدازه      6دز پرتو نشتي احتمالي از المپ كـه در بنـد   

  .ثبت گردد 5-6-17
به ميزان نشتي مجاز پرتو در مدت مشخصات المپ مولد پرتو از نظر حداكثر جريان پيوسته براي محاس    -8

يك ساعت كه توسط شركت سازنده آن مشخص شده است با رجوع بـه مـدارك فنـي شـركت سـازنده      
  .  باشدتي اسكن قابل  استخراج ميدستگاه سي

  

  17-6-5جدول 
  

          ناحيه

          ميزان نشتي

  
  :معيار پذيرش •

  .باشدمي mGy/h 1معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون، آهنگ دز پرتو نشتي كمتر از 
  :معيار اصالح •

تي اسكن نيـاز بـه   باشد، دستگاه سي mGy/h 5تا mGy/h 1كه آهنگ دز پرتو نشتي بين در صورتي
  .اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
تـي مجـاز نخواهـد    باشد، استفاده از دستگاه سي mGy/h 5كه آهنگ دز پرتو نشتي بيش از درصورتي

  .برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به عمل آوردبود و مركز بهره
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  )CT16( تيآزمون صحت عدد سي   5-6-16

  :هدف آزمون •
مواد مختلـف  تي دست آمده مربوط به تصوير سي تي بههدف از انجام اين آزمون بررسي صحت عدد سي

  .باشدبا دانسيته الكتروني متفاوت مي
  :دوره زماني آزمون •

نحوي كـه در ابتـداي هـر روز و مطـابق بـا دسـتورالعمل       پذيرد بهصورت روزانه صورت مي اين آزمون به
تـي توسـط كـاربر    كاربري شركت سازنده و اين دستورالعمل، ميزان خطاي موجود در صحت عـدد سـي  

هـاي  گـردد تـا در بررسـي   ثبـت مـي   16-6-5گيري شده و نتايج در جدول  اندازهتي اسكن دستگاه سي
  .اي از دستگاه مورد استفاده قرارگيرندكيفي آتي و دوره

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
فانتوم مخصوص اين آزمـون كـه حـاوي چنـد ناحيـه متفـاوت متشـكل از مـواد مختلـف از قبيـل آب،           

  .هاستينآكريليك، هوا، تفلون و مانند ا
  :روش انجام آزمون •
  6-6-5شكل . فانتوم روي تخت و در مركز ايزوسنتر دستگاه قرار گيرد    -1
كار  و يا مقادير نزديك ديگري كه در عمل به 300mAsو  120kVpشرايط پرتودهي در حدود مقادير     -2

   .شوند انتخاب و بر روي دستگاه تنظيم گرددگرفته مي
  .انتخاب و تنظيم گردد 8mmضخامت اساليس     -3
  .فانتوم با شرايط فوق الذكر اسكن و مورد پرتودهي قرار گيرد    -4
دست آمده از فانتوم بر روي مانيتور دستگاه، براي هر يـك از مـواد موجـود در فـانتوم يـك       در تصوير به    -5

در جـدول   تي مربوط بـه آن قرائـت و  انتخاب و عدد سي 20mmبه قطر تقريبي ) ROI(ناحيه بررسي 
  .ثبت گردد 5-6-18

  استاندارد و تعريف شدة مربوط بـه آب، تفلـون، آكريليـك و هـوا بـه ترتيـب صـفر،       ) HU(تي عدد سي -5
 18-6-5ها در جـدول  گيري شده مربوط به آنتي اندازهمقادير عدد سي. باشدمي 1000و  120، 990

 .ثبت گردد 18-6-5گيري و درجدول دازهعنوان خطا ان ها بامقاديرتعريف شده بهثبت و ميزان تفاوت آن
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  تيفانتوم آزمون صحت عدد سي )6- 6-5شكل (



كيفي  هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

  هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

     215        : صفحه     INRA-RP-RG-121-00/11-0-Bah.1390 : شناسه شماره

  صــفر                                      : بازنگري   253:  كل صفحات

 

 

  

  

  18-6-5جدول 

  

  نوع ماده  تي استاندارد عدد سي  گيري شده تي اندازهعدد سي  خطا

  آب  0    

  تفلون  990    

  )پرسپكس(آكريليك   120    

  هوا  - 1000    

 
  :معيار پذيرش •

بـراي عـدد    5HUتي اسكن در اين آزمون، حداكثر خطاي كمتر يـا مسـاوي   معيار پذيرش دستگاه سي
  .گيري شدة مواد موجود در فانتوم است تي اندازهسي

  :معيار اصالح •
بـا مقـادير    15HUتا  5HUگيري شده براي مواد موجود در فانتوم بين تي اندازهكه عدد سيدرصورتي

  .تعريف شدة آن اختالف داشته باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

مقـادير تعريـف    15HUگيري شده براي مواد موجود در فانتوم بـيش از  تي اندازهكه عدد سيدرصورتي
اري كنندة از آن بايـد  بردشده آن اختالف داشته باشد، استفاده از دستگاه مجاز نخواهد بود و مركز بهره

  .نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به عمل آورد

  )CT17( هاي مختلف تي در موقعيتآزمون صحت عدد سي   5-6-17

  :هدف آزمون •
تي تصوير تهيه شـده از بيمـار مسـتقل از    هدف از انجام اين آزمون حصول اطمينان از صحت اعداد سي

نحوي كه موقعيت عضو تحـت آزمـون   به. باشدمي) گانتري(اسكن تي موقعيت آن نسبت به دستگاه سي
  .تي نداشته باشدبيمار نسبت به گانتري تأثيري در صحت عدد سي

  :دوره زماني آزمون •
پس از انجام هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه روي قسمت مولـد   چنين هم صورت ماهانه و اين آزمون به

و يا تخت دستگاه آزمون فوق مجدداً بر روي دستگاه صـورت  ) گانتري(ولتاژ باال، المپ مولد پرتو ايكس 
  .پذيردمي
ميـزان   نحوي كه در ابتداي هر ماه و مطابق با دستورالعمل كـاربري شـركت سـازنده و دسـتورالعمل،    به

هاي  گردد تا دربررسيثبت مي 17-6-5تي توسط كاربردستگاه بررسي و نتايج درجدول سيصحت عدد 
  .اي از دستگاه مورد استفاده قرار گيردكيفي آتي و دوره

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
قطر بـوده و محتـوي    cm 20اي كه داراي حدوداً استوانه) و يا يك ظرف پالستيكي(تي فانتوم آب سي

  . آب باشد
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  :روش انجام آزمون •
دسـت آمـده از آن    اين موقعيت فانتوم و تصوير به. بر روي تخت و در مركز گانتري قرار گيرد فانتوم آب، -1

  .6-6-5شكل . عنوان مركز و استاندارد در نظر گرفته شود به
فـانتوم  شـود  با استفاده از شرايط پرتودهي و ضخامت اساليس كه معموالً در كلينيك به كار گرفته مـي  -2

  .اسكن شود
هاي باال، پائين، چپ و راسـت  فانتوم نسبت به موقعيت استاندارد بر روي تخت جابجا شده و در وضعيت -3

  . قرار گيرد و با همان شرايط اسكن شود
mm 300 - 200در حدود ( ROIبر روي مانيتور دستگاه يك ناحيه مطلوب  -4

در نظر گرفته شـود و  ) 2
گيري  اندازه) تي اسكنافزار دستگاه سي استفاده از نرم با(از تصوير فانتوم تي آن ناحيه ميانگين عدد سي

  . شود
دست آمده از فانتوم در موقعيت هاي مكاني مختلـف عمـل تعيـين ميـانگين عـدد       براي ساير تصاوير به -5

انتخـاب شـده    ROIتوجـه شـود ناحيـه    . ثبـت گـردد   19-6-5تي انجام گيرد و نتيجه در جـدول  سي
  . باشد كه مركز فانتوم در برگرفته شود و نه مركز تصوير بردارياي  گونه به

تي آب كه طبـق تعريـف   تي نسبت به عدد سيدست آمده در هر وضعيت براي عدد سي ميزان خطاي به - 6
  .ثبت گردد 19-6-5باشد، در جدول صفر مي

  

  19-6-5جدول 

  

  خطا
گيري شده در تصوير  تي اندازهعدد سي

  )فانتوم آب(
  فانتوم آب نسبت به گانتري محل

  باال    

  پايين    

  چپ    

  راست    

  مركز    

  
  :معيار پذيرش •

بـراي عـدد    5HUتي اسكن در اين آزمون بيشترين خطاي كمتر يا مسـاوي  معيار پذيرش دستگاه سي
  .باشدگيري شده مي تي اندازهسي

  :معيار اصالح •
باشد، دستگاه  15HUتا  5HUتي در وضعيت هاي مختلف بين كه بيشترين خطاي عدد سيدرصورتي

  .نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

تي اسكن مجاز باشد، استفاده از دستگاه سي 15HUتي بيش از كه بيشترين خطاي عدد سيدرصورتي
  .عمل آوردالزم را بهبرداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام نخواهد بود و مركز بهره
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  )CT18( هاي مختلف بيمارتي در ضخامتآزمون صحت عدد سي   5-6-18

  :هدف آزمون •
تي در تصوير تهيه شده از بيمار و مسـتقل  هدف از انجام اين آزمون حصول اطمينان از صحت عدد سي

  .تي نداشته باشدباشد به نحوي كه ابعاد بيمار تأثيري در صحت عدد سياز ابعاد عضو تحت آزمون مي
  :دوره زماني آزمون •

پس از انجام هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت     چنين هماين آزمون به صورت ماهانه و 
 . پذيردمولد ولتاژ باال يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
اي شكل پالستيكي كـه داراي  توان از ظروف استوانهبدين منظور مي(تي در ابعاد مختلف فانتوم آب سي

  .)بوده و محتوي آب باشند استفاده نمود 15cm  ،20cm  ،30 cm  ،40cmقطرهاي مختلف 
  :روش انجام آزمون •
رود، يك اسكن تهيـه  مي كار بهها و با شرايط پرتودهي يكسان كه معموالً در كلينيك از هر يك از فانتوم    -1

اي تنظيم شود كه با هر عمل اسكن، كل فانتوم در دستگاه به گونه) fiold of view( ميدان ديد. شود
  )6-6-5شكل . برگرفته شود

  تـا  200در حـدود  ( ROIهـا، يـك ناحيـه مطلـوب     هـاي تهيـه شـده از فـانتوم    اسـكن  براي هر يك از    -2
300 mm

كه در مركـز تصـوير   (فانتوم تي آن ناحيه از تصوير در نظر گرفته شود و ميانگين عدد سي) 2
  )به كمك نرم افزار. (گيري شوداندازه) قرار دارد

  . ثبت گردد 20-6-5ها در جدول تي براي هر يك از فانتومگيري شده عدد سيتصاوير اندازه    -3
تـي آب كـه طبـق    تي و براي هر فانتوم نسـبت بـه عـدد سـي    دست آمده براي عدد سي ميزان خطاي به    -4

  .ثبت گردد 20-6-5باشد در جدول ر ميتعريف صف
  

  20-6-5جدول 
  

  
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  
  :معيار پذيرش •

باشد دستگاه  5HUها كمتر يا مساوي تي براي هر يك از فانتومكه بيشترين خطاي عدد سيدر صورتي
  .اسكن در اين آزمون پذيرفته شده است تيسي

  :معيار اصالح •
تـا   5HUهـا بـين   تي و براي هر يك از فانتومدست آمده براي عدد سي كه بيشترين خطاي بهدرصورتي
15HU رفع عيب دارد باشد، دستگاه نياز به اصالح و.  

  خطا
شده در تصوير  گيري تي اندازه عدد سي

  )فانتوم آب(
  ضخامت يا قطر فانتوم آب
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  :معيار تعليق •
تي اسكن مجاز باشد، استفاده از دستگاه سي 15HUتي بيش از كه بيشترين خطاي عدد سيدرصورتي

  .عمل آوردبرداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را بهنخواهد بود و مركز بهره

  ) CT19( مختلف بازسازي تصويرهاي تي در الگوريتمآزمون صحت عدد سي   5-6-19

  :هدف آزمون •
تي در تصوير تهيه شده از بيمار و مسـتقل  هدف از انجام اين آزمون حصول اطمينان از صحت عدد سي

هاي مورد اسـتفاده تـأثيري   نحوي كه الگوريتمباشد بهاز الگوريتم مورد استفاده براي بازسازي تصوير مي
  .تي نداشته باشنددر صحت عدد سي

  :دوره زماني آزمون •
هـاي  پس از هرگونه تعمير و يا تعـويض قطعـه بـر روي قسـمت     چنين هماين آزمون به صورت ماهانه و 

  .پذيردالكتروني و يا نرم افزار مربوط به بازسازي تصاوير دستگاه صورت مي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

قطر بوده و محتـوي   20cmاراي حدوداً اي شكل كه داستوانه) و يا ظرف پالستيكي(تي فانتوم آب سي
  . آب باشد

  :روش انجام آزمون •
  .فانتوم آب بر روي تخت و در مركز گانتري قرار گيرد    -1
  .گيرد فانتوم اسكن شودبا استفاده از شرايط پرتودهي كه معموالً در كلينيك مورد استفاده قرار مي    -2
براي چندين مرتبه و با اسـتفاده  ) raw data(دست آمده از فانتوم  بهبا استفاده از اطالعات خام و اوليه     -3

  . از فيلترهاي مختلف و الگوريتم هاي مختلف بازسازي تصوير، تصوير فانتوم ايجادگردد
تي اسكن تحت آزمون وجود نداشته باشد كه با يك سـري اطالعـات   اگر اين امكان بر روي دستگاه سي    -4

حداقل چهـار  (هاي متفاوت شود، براي چند نوبت اد و بازسازي تصوير در الگوريتماوليه خام اقدام به ايج
  .هاي مختلف، تصوير ايجاد گردداز فانتوم اسكن تهيه شود و هربار با استفاده از الگوريتم) بار

 هاي از تصاوير تهيه شده بر روي مانيتور تحت الگوريتم ROIتي دريك ناحيه مطلوب ميانگين عدد سي    -5
  .ثبت گردد 21-6-5گيري و در جدول تي اسكن اندازهمختلف به كمك نرم افزار دستگاه سي

تي آب كه طبـق تعريـف   تي نسبت به عدد سيدست آمده در هر وضعيت براي عدد سي ميزان خطاي به    -6
  .ثبت گردد 21-6-5باشد، در جدول صفر مي

  

  21-6-5جدول 
  

  خطا
تصوير شده در  گيري تي اندازه عدد سي

  )فانتوم آب(
  نوع الگوريتم بازسازي مورداستفاده
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  :معيار پذيرش •
بـراي عـدد    5HUتي اسكن در اين آزمون بيشترين خطاي كمتر يا مسـاوي  معيار پذيرش دستگاه سي

  .باشدگيري شده مي تي اندازهسي
  :معيار اصالح •

باشد، دستگاه  15HUتا  5HUهاي مختلف بين تي در الگوريتمكه بيشترين خطاي عدد سيصورتيدر
  .نياز به اصالح و رفع عيب دارد

  :معيار تعليق •
تي اسكن مجـاز  باشد استفاده از دستگاه سي 15HUتي بيش از كه بيشترين خطاي عدد سيدرصورتي

  .عمل آوردبرداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به نخواهد بود و مركز بهره

   )CT20( هاي مختلف تصويرگيريتي در ضخامتآزمون صحت عدد سي   5-6-20

  :هدف آزمون •
تي در تصوير تهيه شده از بيمار و مسـتقل  هدف از انجام اين آزمون حصول اطمينان از صحت عدد سي

اسـتفاده،  هاي اسـاليس متفـاوت مـورد    نحوي كه ضخامتباشند بهاز ضخامت اساليس انتخاب شده مي
  .تي نداشته باشد تأثيري در صحت عدد سي

  :دوره زماني آزمون •
هاي  پس از انجام هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه برروي قسمت چنين هماين آزمون به صورت ماهانه و 

الكترونيكي و يا نرم افزاري مربوط به آشكارسازهاي پرتو ايكـس و بخـش مربـوط بـه تنظـيم ضـخامت       
  .پذيرداساليس صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
قطـر بـوده و    20cmاي شـكل كـه داراي حـدوداً    استوانه) و يا يك ظرف پالستيكي(تي فانتوم آب سي

  . محتوي آب باشد
  :روش انجام آزمون •
  .فانتوم آب بر روي تخت و در مركز گانتري قرار گيرد    -1
گيـرد و بـا يـك ضـخامت     ينيك مورد اسـتفاده قـرار مـي   با استفاده از شرايط پرتودهي كه معموالً در كل    -2

  .اساليس معين، فانتوم اسكن شود
هاي ديگري كه در كلينيك و بدون تغيير مكان هندسي فانتوم و نيز شرايط پرتودهي، ضخامت اساليس    -3

 ي كـه بـا كليـه ضـخامت    طور بهگيرند انتخاب شوند و فانتوم اسكن شود در عمل مورد استفاده قرار مي
  .هاي مورد استفاده و در دسترس، فانتوم اسكن شده و از آن تصوير تهيه گردداساليس

mm 300تـا   200بـه ابعـاد تقريبـي     ROIبر روي هر يك از تصاوير تهيه شده يك ناحيـه مطلـوب       -4
2 

دسـت   تي در مركز هر تصوير فانتوم آب بـه انتخاب گردد و به كمك نرم افزار دستگاه، ميانگين عدد سي
  .ثبت گردد 22-6-5آيد و در جدول 

تـي آب كـه   تي در هر ضخامت اساليس نسبت بـه عـدد سـي   دست آمده براي عدد سي ميزان خطاي به    -5
  .ثبت گردد 22-6-5گيري و در جدول باشد اندازهطبق تعريف صفر مي
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  22-6-5جدول 

  

  

  خطا
شده در تصوير  گيري تي اندازه عدد سي

  )فانتوم آب(
  تصويرگيريضخامت 

      

      

      

 
  :معيار پذيرش •

هـا  تي براي تصوير فانتوم آب و در هر يـك از ضـخامت اسـاليس   كه بيشترين خطاي عدد سيصورتيدر
  .تي اسكن در اين آزمون پذيرفته شده استباشد دستگاه سي 5HUكمتر يا مساوي 

  :معيار اصالح •
باشد، دستگاه نيـاز   15HUتا  5HUتي بين دست آمده براي عدد سي كه بيشترين خطاي بهدرصورتي

  .به اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

تي اسكن مجاز باشد، استفاده از دستگاه سي 15HUتي بيش از كه بيشترين خطاي عدد سيدرصورتي
  .برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به عمل آوردنخواهد بود و مركز بهره

  )CT21( تيآزمون يكنواختي عدد سي   5-6-21

  :هدف آزمون •
تـي در فـانتوم آب و بررسـي يكنـواختي آن در     گيري ميانگين عدد سـي هدف از انجام اين آزمون اندازه

  .باشدتي اسكن مينواحي مختلف تصوير تهيه شده از فانتوم توسط دستگاه سي
  :دوره زماني آزمون •

هـاي  پس از هرگونه تغيير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت    چنين هماين آزمون به صورت ماهانه و  
  . پذيردمولد ولتاژ باال و يا المپ مولد پرتو ايكس دستگاه صورت مي

تـي اسـكن بـا توجـه بـه ايـن دسـتورالعمل و نيـز         برداري كننده از دستگاه سيضروري است مركز بهره    :نكته
تي دستگاه بـه صـورت   كمپاني سازنده دستگاه نسبت به بررسي ميزان يكنواختي عدد سيدستورالعمل 

ماهانه اقدام نموده و نتيجه ارزيابي انجام شده را به صورت مكتوب ثبـت و نگهـداري نمـوده و در زمـان     
) خدمات دهنده مجاز امور كنترل كيفي(صالح اي دستگاه توسط شركت ذيهاي دورهانجام ساير آزمون

برداري الزم قرار آن را ارائه نمايد تا توسط شركت مذكور در بررسي و ارزيابي نهايي از دستگاه مورد بهره
  .گيرد

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
قطر بـوده و محتـوي    20cmاي شكل كه داراي حدداً استوانه) و يا ظرف پالستيكي( تيفانتوم آب سي

  .آب باشد
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  :روش انجام آزمون •
  . قرار گيرد) ايزوسنتر ( تي در مركز گانتري فانتوم آب سي    -1
  . قرار داده شود 300mAsو  120kVpشرايط پرتودهي دستگاه در     -2
  . انتخاب و تنظيم گردد 10mmضخامت اساليس     -3
  . از فيلتر استاندارد براي اسكن نمودن فانتوم استفاده شود    -4
قرار داده شود و تصوير تهيه شده بر روي مانيتور دستگاه مورد بررسي  فانتوم با شرايط فوق تحت اسكن    -5

  )7-6-5(شكل شماره. قرار گيرد
تـي  مركز و اطراف آن در نظر گرفته شود و ميانگين عـدد سـي   مربوط به تصوير فانتوم در ROIنواحي     -6

  .ثبت گردد 23-6-5ودرجدول  قرائت )اسكن تيافزار سامانه سي با استفاده ازنرم(ها هريك ازآن مربوط به
 23-6-5جـدول   تي مركزي محاسبه شـود و در با عدد سي ROIتي هر يك از نواحي اختالف عدد سي

  .ثبت گردد
را جهـت انجـام ايـن    ) SMPTEنظير فانتوم الگـوي  (كه كارخانه سازنده دستگاه فانتوم خاصيدر مواردي -7

  . م تست استفاده كردتوان از آن فانتوم جهت انجادهد ميتست پيشنهاد مي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  

  تيآزمون يكنواختي عدد سي ROIانتخاب نواحي  ) 7- 6-5شكل (
              

  23-6-5جدول 
  

  ROIمحل   تيعدد سي  تي مركزي اختالف با عدد سي

  باال    

  پايين    

  چپ    

  راست    

  مركز    
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  :معيار پذيرش •

بـا عـدد    ROIتي هر يك از نواحي اسكن در اين آزمون، اختالف عدد سيتي معيار پذيرش دستگاه سي
  .باشدمي 5HUتي مركزي كمتر يا مساوي سي

  :معيار اصالح •
تـي نيـاز بـه اصـالح و رفـع      باشد دستگاه سي 10HUتا  5HUدست آمده بين  كه اختالف بهدرصورتي
  .عيب دارد

  :معيار تعليق •
تـي  باشد استفاده از دسـتگاه سـي   10HUتي بيش از عدد سيدست آمده براي  كه اختالف بهدرصورتي

برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيـب دسـتگاه اقـدام الزم را    اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهره
  .به عمل آورد

  )CT22( تي در هارد كپيآزمون يكنواختي عدد سي   5-6-22

  :هدف آزمون •
از صحت انتقال اطالعات تصوير تهيـه شـده بـر روي فـيلم از      هدف از انجام اين آزمون حصول اطمينان

  .باشدطريق بررسي دانسيته اپتيكي نواحي مختلف تصوير مي
  :دوره زماني آزمون •

هـاي مربـوط بـه انتقـال     پس از هرگونه تعمير يا تعويض قطعه در قسـمت  چنين هم اين آزمون ساالنه و
  . پذيردا تهيه كننده هارد كپي صورت ميهاي اپتيكي دستگاه و ياطالعات تصوير و يا بخش

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  دستگاه دانسيتومتر     -1
  فيلم    -2
3-   plastic stepwedge   
  :روش انجام آزمون •
اي كه جذب پرتو بيشتري داشـته  پله.(تهيه گردد gray scale، يك تصوير stepwedgeبا استفاده از     -1

  .) تري توليد خواهد كردايجاد نموده و در تصوير، سايه خاكستري روشنتي بزرگتري باشد عدد سي
  .تصوير بر روي فيلم انتقال داده شود و فيلم ظاهر شود    -2
بـر روي   ROIبه كمك دانسيتومتر و مطابق با دستورالعمل شـركت سـازنده آن، يـك ناحيـه مطلـوب          -3

انتخاب شود و دانسيته اپتيكي مربوط به مركز و چهـار   gray scaleهاي محدودة  stepتصوير يكي از 
  .ثبت گردد 24-6-5گيري و در جدول به دقت اندازه) باال، پائين، چپ، راست(طرف آن 

 24-6-5گيري دانسيته براي چند ناحيه از تصوير روي فيلم تكرار گردد و نتيجـه در جـدول   عمل اندازه    -4
  .ثبت گردد

  گيـري و در جـدول  ربوط به مركز تصوير نسبت بـه نـواحي اطـراف آن انـدازه    اختالف دانسيته اپتيكي م -5
 . ثبت گردد 5-6-24
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  24-6-5جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :معيار پذيرش •
نسبت به يك نقطه مركزي تصـوير  ) ROI(نواحي مختلف ) OD(كه اختالف دانسيته اپتيكي درصورتي

  .گرددتي اسكن در اين آزمون پذيرفته شده محسوب ميباشد دستگاه سي OD 0.12كمتر يا مساوي 
  :معيار اصالح •

باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع  OD 0.20تا  OD 0.12كه اختالف دانسيته اپتيكي بين صورتيدر
  .عيب دارد

  :معيار تعليق •
باشد استفاده از دستگاه مجاز نخواهـد بـود و    OD 0.20كه اختالف دانسيته اپتيكي بيش از درصورتي
  .عمل آوردبرداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را بههمركز بهر

 )CT23( تيآزمون خطي بودن عدد سي   5-6-23

  :هدف آزمون •
تي مربوط به تصوير تهيـه شـده از مـواد    خطي بودن تغييرات عدد سيهدف از انجام اين آزمون بررسي 

تـي مربـوط بـه هـر مـاده      كه عدد سـي يطور بهباشد، مختلف نسبت به چگالي الكتروني مواد مذكور مي
تـي اسـكن يكسـان و    هـاي سـي  ليه دستگاهكشود در شناخته شده كه به عنوان مرجع در نظر گرفته مي

  .باشدمشابه يكديگر مي
  :دوره زماني آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي قسـمت مولـد      چنين هماين آزمون به صورت ساالنه و 
  . پذيردافزاري و نيز مولد پرتو ايكس دستگاه صورت مي هاي نرمولتاژ باال و يا بخش

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  تـي بـا عـدد سـي   ) حـداقل چهـار نـوع   (مختلـف   اسكن كه داراي چند نوع ماده تيفانتوم مخصوص سي

  .باشد 1000HU+تا  1000HU-بين 
  :روش آزمون •
فانتوم مخصوص اين آزمون كه حاوي چند ناحيه متفـاوت متشـكل از مـواد مختلـف از قبيـل آب، هـوا،        -1

  .تـي قـرار داده شـود   مركـز ايزوسـنتر دسـتگاه سـي     هـا، روي تخـت و در  آكريليك، تفلون و ماننـد ايـن  
  )8-6-5شكل(

  ROI  محل  دانسيته تصوير  اختالف با دانسيته مركزي تصوير

  باال    

  پايين    

  چپ    

  راست    

  مركز    
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و يا مقادير نزديك ديگري كه در عمل به كار گرفته  120kVp ،300mAsشرايط پرتودهي در مقادير     -2
  .مي شوند انتخاب و بر روي دستگاه تنظيم گردد

  .انتخاب و تنظيم گردد 0mmساليس اضخامت     -3
  .فانتوم با شرايط فوق الذكر اسكن و مورد پرتو دهي قرار گيرد    -4
دست آمده از فانتوم مورد بررسي قرار داده شود و براي هر يـك مـواد موجـود در فـانتوم يـك       تصوير به    -5

بـا  (تـي در آن ناحيـه   در نظر گرفته و ميانگين عدد سـي  20mmبه قطر تقريبي ) ROI(ناحيه بررسي 
  . ثبت گردد )25-6-5قرائت و در جدول ) تي اسكناستفاده از نرم افزار دستگاه سي

رفته در فانتوم با استفاده از اطالعات ارائه شده توسـط شـركت سـازنده آن     كار بهدانسيته الكتروني مواد     -6
  .ثبت گردد 25-6-5در جدول 

ها كه در عمـل و در كلينيـك   متناسب با آن mAsو  kVpمراحل فوق براي كمترين و بيشترين ولتاژ     -7
  .ثبت گردد 25-6-5روند نيز تكرار و نتايج در جدول به كار مي

ضريب كاهش خطي  متناسب با  كه(تحت آزمون  الكتروني مواد  دانسيته تي باريب همبستگي عددسيض -8

 = Correlation coefficient (x,y) ازاين رابطه) نيز هستمواد
Σ�s� � stuv� >�� >tuv 

wΣ � s�� stuv � Σ � >�� >tuv �  

  .Type equation hereدر اين رابطه. محاسبه شود 
Xi  دانسيته الكتروني وyi تي قرائت شده براي ماده عدد سيi ام است.  

Xave  ميانگين دانسيته الكتروني مواد مختلف تحت آزمون وyave تي قرائت شده مواد ميانگين عدد سي
  .باشد مذكور مي

يك از مواد تحت آزمون بـه عنـوان   تي تعريف شده براي هر تي قرائت شده با عدد سياختالف عدد سي    -9
  .ثبت گردد 25-6-5خطا محاسبه و در جدول 

گيـري  تي اسكن براي اين تست، مقـادير انـدازه  در صورت وجود اطالعات از شركت سازنده دستگاه سي    -10
  .شده با اين مقادير مقايسه گردد

  

                        

  .تيفانتوم آزمون خطي بودن عدد سي :8- 6- 5شكل 
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  25-6-5جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    .گرددمقدار اين ضريب توسط شركت سازنده فانتوم ارائه مي    * 

  
  :معيار پذيرش •

  .باشدمي %95تي اسكن در اين آزمون ضريب خطي بيش از معيار پذيرش دستگاه سي
  :معيار اصالح •

باشد، دستگاه نياز به اصـالح و رفـع عيـب     %95تا  %90كه ضريب خطي محاسبه شده بين درصورتي
  . دارد

  :معيار تعليق •
باشد، استفاده از دسـتگاه مجـاز نخواهـد بـود و      %90كه ضريب خطي محاسبه شده كمتر از درصورتي
 .عمل آوردبرداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به مركز بهره

  )CT24( آزمون نويز   5-6-24

  :هدف آزمون •
مربوط به نواحي مختلف تصوير ) نويز(تي هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان انحراف معيار عدد سي

  .باشد تي اسكن ميتهيه شده توسط دستگاه سي
  :دوره زماني آزمون •

پس از انجام هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي مولد ولتاژ  چنين همصورت هفتگي و  اين آزمون به
. پـذيرد باال و يا المپ مولد پرتو ايكس و آشكارسـازهاي دسـتگاه آزمـون بـر روي دسـتگاه صـورت مـي       

نحوي كه در ابتداي هر هفته و مطابق با دستورالعمل كـاربري شـركت سـازنده و ايـن دسـتورالعمل،       به
هـاي كيفـي   ثبت گردد تا در بررسي 24-6-5دستگاه بررسي و نتايج در جدول ميزان نويز توسط كاربر 

  .برداري الزم قرار گيرداي از دستگاه مورد استفاده و بهرهآتي و دوره
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

قطر بوده و محتـوي   20cmاي شكل كه داراي حدوداً استوانه) و يا ظرف پالستيكي(تي فانتوم آب سي
  .آب باشد

  
  

  نوع ماده  تيعدد سي  *ضريب جذب
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  :روش آزمون •
  .فانتوم در مركز گانتري و در مركز ايزوسنتر قرار گيرد    -1
هاي مختلف دستگاه و ضخامت اساليس 120kVp ،300mAs) استاندارد(شرايط پرتودهي در مقادير     -2

  . شودتي قرار داده ميسي
  .الذكر اسكن و مورد پرتودهي قرار گيردفانتوم با شرايط فوق    -3
در مركز در نظـر گرفتـه شـود و    ) ROI(دست آمده از فانتوم بررسي شود و يك ناحيه مطلوب  تصوير به    -4

 26-6-5قرائـت و در جـدول    9-6-5تي مطابق تي با استفاده از نرم افزار دستگاه سيميانگين عدد سي
  .9-6-5شكل . ثبت گردد

تي مربوط به هر ناحيه قرائـت و در جـدول   دد سيتي، انحراف معيار عبا استفاده از نرم افزار دستگاه سي    -5
  .ثبت گردد 26-6-5 شماره

گيرنـد  معمول در كلينيك مورد استفاده قرار مي طور بههاي تصويرگيري كه مراحل آزمون براي پروتكل    -6
  .ثبت گردد 26-6-5 انجام داده و نتايج در جدول 

هـاي بـه عمـل آمـده در زمـان انجـام       گيـري يا انـدازه تي اسكن و با مراجعه به مدارك فني دستگاه سي    -7
ثبـت   26-6-5، مقدار نويز دسـتگاه اسـتخراج و در جـدول    )Acceptance tests(هاي پذيرش  آزمون
 طـور  بـه گيري شده براي نويز در طول مدت اسـتفاده از دسـتگاه كـه    ضروري است مقادير اندازه. (گردد

  .)رس بوده مورد مالحظه قرار گيردهفتگي توسط كاربر ثبت شده است نيز در دست
انجـام  ) 2بنـد  (كه آزمون، با شرايطي غير از شرايط پرتودهي ذكر شده در ايـن دسـتورالعمل   در صورتي    -8

 δs = δmشود الزم است شرايط با استفاده از رابطه  مي
���
��g  �<A@� � S�Mi� WM�c��

<A@� � S�Mi� WM�c�� اصالح گردد .

  .باشددر شرايط آزمايش مي δm، نويز در شرايط پرتودهي استاندارد و δs: در اين رابطه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            

  در تصوير ROI انتخاب ناحيه )9- 6-5شكل (
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  26-6-5جدول 

  

عدد   انحراف معيار

  )نويز(تي  سي
  پروتكل تصويرگيري  تي عدد  سي ميانگين

  هاي مختلف  ضخامت

  تصويرگيري در سطح فانتوم

        

        

        

 
  :معيار پذيرش •

تعيين ) SD(مقدار نويز  %20كمتر يا مساوي ) SD(تي در اين آزمون، نويز معيار پذيرش دستگاه سي
باشـد،  هاي پـذيرش مـي  آزمونگيري شده آن در زمان انجام شده توسط شركت سازنده و يا مقدار اندازه

  20تي تحت هيچ شـرايطي بيشـتر از   با ميانگين عدد سي) SD(شرط آن كه اختالف مقدار عدد نويز به
  .نباشد

  :معيار اصالح •
با مقدار نويز تعيين شده توسط شـركت سـازنده و يـا مقـدار      %30تا  %20كه عدد نويز بين درصورتي

. هاي پذيرش باشد دستگاه نيـاز بـه اصـالح و رفـع عيـب دارد     آزمونگيري شده آن در زمان انجام اندازه
عـدد   35تـي نبايـد بيشـتر از     صورت و تحت هيچ شرايطي اختالف عدد نويز با ميانگين عدد سـي هردر

  .باشد
  :معيار تعليق •

با مقـداد نـويز تعيـين شـده توسـط شـركت سـازنده و يـا مقـدار           %30كه عدد نويز بيش از درصورتي
تـي اسـكن مجـاز    هاي پذيرش باشد اسـتفاده از دسـتگاه سـي   ي شده آن در زمان انجام آزمونگير اندازه

  .برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به عمل آوردنخواهد بود و مركز بهره

  )CT25( آزمون قدرت تفكيك فضائي در كنتراست باال   5-6-25

  :هدف آزمون •
تي اسكن در تصوير تهيه شده با كنتراسـت  آزمون ارزيابي قدرت تفكيك دستگاه سي هدف از انجام اين

نحوي كه كوچكترين عناصر موجود بر روي تصوير با توجه به معيارهاي تعريـف شـده از   باشد، بهباال مي
  .يكديگر قابل تشخيص باشند

  :دوره زماني آزمون •
رگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي مولد ولتاژ پس از انجام ه چنين هماين آزمون به صورت ماهانه و 

  . پذيردتي صورت ميباال و يا المپ مولد پرتو ايكس و آشكارسازهاي دستگاه بر روي دستگاه سي
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

اي با و يا نواحي كوچك دايره) LP/mm(هاي مختلف اي از جفت خطتي كه حاوي مجموعهفانتوم سي
  .باشدهاي متفاوت ميو با كنتراست) hole diameter(مختلف قطرهاي 
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  :روش انجام آزمون •
  .تي اسكن مطابق دستورالعمل شركت سازنده دستگاه كاليبره گردددستگاه سي    -1
فانتوم، مطابق دستورالعمل شركت سازنده آن بر روي تخت و درون گانتري قرار گرفته و در محل خـود      -2

  منظور حصول نتيجه مطلوب، تنظيم دقيق فانتوم و مطابقـت صـحيح عناصـر داخلـي آن    به. تنظيم شود
)LP/mm با ) اي كوچك و يا نواحي دايرهSlice plane دستگاه از اهميت خاصي برخوردار است.  

  :بر روي دستگاه تنظيم شود 27-6-5شرايط پرتودهي مطابق جدول     -3

  
  27-6-5جدول                                             

  

  مقدارتنظيمي  پارامتر

  حداقل  اندازه المپ مولد پرتو كانون

  mm  3 -1  ضخانمت اساليس

  حداكثر projectionتعداد

  )  mAs) 700ثر   حداك mAsجريان

  kvp 5±125ولتاژ

Zoom Factor  برابر5(حداكثر(  

Window Width  1000بزركتر از  مساوي يا  

Reconstruction  استاندارد براي اسكن سر  

FOV حداقل)mm200-150(  

  
  

  .مورد پرتودهي و اسكن قرار گيرد 27-6-5فانتوم، مطابق شرايط ذكر شده در جدول     -4
و كليـه فاكتورهـاي   ) 10-6-5مطـابق شـكل   (تهيـه شـود   ) بر روي فيلم(از تصوير تهيه شده يك كپي     -5

  جـدول  در) شـوند از جمله مواردي كه بر روي فـيلم ظـاهر نمـي   (اسكن و ساير اطالعات الزم  مربوط به
  )21-6-5شكل . (ثبت گردد 5-6-29

  .افزايش يابد Windowعرض ) LP/mm(براي تشخيص عناصر جزئي موجود در تصوير     -6
بل تشخيص هستند ميـزان  براي سري خطوطي كه كمترين فاصله را با يكديگر دارند و بر روي تصوير قا    -7

  .ثبت گردد 29-6-5مشخص و در جدول ) LP/mm(متر كنتراست و تعداد خط بر ميلي
اي و يا نـواحي دايـره   LP/mm(مقدار قطر عناصر جزئي مشخص شده توسط دستگاه در كنتراست باال     -8

استخراج  كه توسط شركت سازنده آن مشخص شده است با رجوع به مدارك فني دستگاه قابل) كوچك
مختلف، مقادير قابـل قبـول بـراي    ) Reconstruction Matrix(براي سه ماتريس بازسازي . باشدمي

  .  اندداده شده) 28-6-5قدرت تفكيك فضائي در جدول 
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  باال تصوير فانتوم قدرت تفكيك فضائي در كنتراست )10- 6-5شكل (

  
  28-6-5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  29-6-5جدول 
  

 )LP/mm(قدرت تفكيك 
 

 
  :معيار پذيرش •

مقـدار قطـر جزئـي     %20تـي در ايـن آزمـون، اخـتالف كمتـر يـا مسـاوي        معيار پذيرش دستگاه سـي 
. باشـد مشخص شده آن توسط شـركت سـازنده دسـتگاه مـي    گيري شده در كنتراست باال با مقدار  اندازه

  .نباشد LP/mm 2ميلي متر قطر و يا كمتر از  1شرط آن كه اين ميزان مطلقاً بيشتر از  به
  :معيار اصالح •

يـا مقـدار    %50تا  %20گيري شده در كنتراست باال بين كه ميزان اختالف قطر جزئي اندازهدرصورتي
بـه شـرط آن كـه ايـن ميـزان مطلقـاً بيشـتر از        (ه دستگاه باشد، مشخص شدة آن توسط شركت سازند

1mm  2قطر و يا كمتر ازLP/mm دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد.) نباشد.  
  

Hole diameter (mm) LP/mm 
Reconstruction Matrix 

Size 

≤ 1.0 

≤ 0.5 

≤ 0.3 

≥ 0.5 

≥ 1.0 

≥ 2.0 

256 

512 

1024 
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  :معيار تعليق •
بـا مقـدار    %50گيـري شـده در كنتراسـت بـاال بـيش از      كه ميزان اختالف قطر جزئي اندازهدر صورتي

 1mmبه شرط آن كه اين ميزان مطلقاً بيشتر از (مشخص شده آن توسط شركت سازنده دستگاه باشد 
تـي اسـكن مجـاز نخواهـد بـود و مركـز       اسـتفاده از دسـتگاه سـي    )نباشد 2LP/mmقطر و يا كمتر از 

  .برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به عمل آورد بهره

  )CT26( آزمون قدرت تفكيك فضائي در كنتراست پائين   5-6-26

  :هدف آزمون •
تي اسكن در تصوير تهيه شده با كنتراسـت  هدف از انجام اين آزمون ارزيابي قدرت تفكيك دستگاه سي

نحوي كه عناصر و ساختارهاي جزئي موجود در تصـوير كـه از نظـر دانسـيته اپتيكـي      باشد، بهپائين مي
  .بسيار كمي با زمينة اطراف خود دارند قابل تشخيص و تميز دادن باشنداختالف 

  :دوره زماني آزمون •
پس از انجام هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي مولد ولتاژ  چنين هماين آزمون به صورت ماهانه و 

در  نحوي كهبهپذيرد باال و يا المپ مولد پرتو ايكس و آشكارسازهاي دستگاه بر روي دستگاه صورت مي
مطابق با دستورالعمل كاربري شركت سازنده و اين دستورالعمل، ميزان قـدرت تفكيـك    ابتداي هر ماه و

 ثبـت گـردد تـا در    28-6-5جـدول   كنتراست پائين دستگاه توسط كـاربر دسـتگاه بررسـي و نتـايج در    
  . ر گيردبرداري قرااي از دستگاه مورد استفاده و بهرههاي كيفي آتي و دورهبررسي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  .باشدهاي پائين مياي شكل با ابعاد مختلف و كنتراستتي كه داراي نواحي دايرهفانتوم سي

  :روش انجام آزمون •
  .تي اسكن مطابق دستورالعمل شركت سازنده كاليبره گردددستگاه سي    -1
تخت و درون گانتري قرار داده شود و در محل خـود  فانتوم، مطابق دستورالعمل شركت سازنده بر روي     -2

  . منظور حصول نتيجه مطلوب، تنظيم دقيق فانتوم از اهميت خاصي برخوردار استبه. تنظيم گردد
  .شرايط استاندارد اسكن فانتوم انتخاب و مورد پرتودهي قرار گيرد    -3
اي قابـل مشـاهده بـر روي    به هر ناحيه دايـره تي مربوط تي، عدد سيبا استفاده از نرم افزار دستگاه سي    -4

  11-6-5شكل . ثبت گردد 30-6-5ها درجدول تصوير و زمينه اطراف آن قرائت و مقادير آن
تي زمينه اطراف، كنتراسـت هـر   اي با عدد سيتي مربوط به هر ناحيه دايرهبا محاسبه اختالف عدد سي    -5

  .ثبت گردد 30-6-5اي محاسبه و در جدول  ناحيه دايره
  .ثبت گردد 30-6-5اي كه بر روي تصوير قابل رويت هستند شمارش و در جدول تعداد نواحي دايره    -6
تهيه و همراه با ساير اطالعات مربوط به شـرايط آزمـون   ) بر روي فيلم(دست آمده يك كپي  از تصوير به    -7

عناصـر جزئـي مشـخص شـده توسـط      اي و يا مقدار قطر نواحي دايره. ضميمه گردد 28-6-5به جدول 
دستگاه در كنتراست پائين كه توسط شركت سازنده آن مشخص شده است با رجـوع بـه مـدارك فنـي     

  .باشد دستگاه قابل استخراج مي
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  تصوير فانتوم قدرت تفكيك فضائي در كنتراست پائين )11-6-  5شكل (

                                                                    
  30-6-5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  :معيار پذيرش •
مقـدار قطـر جزئـي ناحيـه      %20تي در اين آزمون، اختالف كمتر يا مساوي معيار پذيرش دستگاه سي

بـه شـرط   . باشداي در كنتراست پائين با مقدار مشخص شده آن توسط شركت سازنده دستگاه ميدايره
  .نباشد %0.5قطر در كنتراست  5mmآن كه اين مقدار مطلقاً بيشتر از 

  :معيار اصالح •
 %20گيري شده در كنتراست پـائين بـين   اي اندازهكه ميزان اختالف قطر جزئي ناحيه دايرهدر صورتي

يـزان  بـه شـرط آن كـه ايـن م    (با مقدار مشخص شده آن توسط شركت سازنده دستگاه باشد،  %50تا 
  .دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد) نباشد %0.5قطر در كنتراست  5mmمطلقاً بيشتر از 

  :معيار تعليق •
گيـري شـده در كنتراسـت پـائين بـيش از      اي اندازهكه ميزان اختالف قطر جزئي ناحيه دايرهدر صورتي

كه اين ميـزان مطلقـاً   به شرط آن (با مقدار مشخص شده آن توسط شركت سازنده دستگاه باشد  50%
تي اسكن مجاز نخواهـد بـود و   استفاده از دستگاه سي) نباشد %0.5قطر در كنتراست  5mmبيشتر از 
  .برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به عمل آوردمركز بهره

  
  
  

    ميزان كنتراست

    قطر رديف ساختار جزئي ديده شده
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  )CT27( زمون اعوجاج تصويرآ   5-6-27

  :هدف آزمون •
آزمون حصول اطمينان از تطابق فواصل بين نقاط عضو تحـت آزمـون بـا فواصـل آن      هدف از انجام اين

طـوري كـه بـا در نظـر گـرفتن      به. تي اسكن استنقاط در تصوير تهيه شده بر روي مانيتور دستگاه سي
نمايي تصوير بر روي مانيتور، اين فواصل با يكديگر مطابقت و مشابهت الزم را داشته باشـند  ميزان بزرگ

  .صوير معوج نباشدو ت
  :دوره زماني آزمون •

پس از انجام هرگونه تعمير و يا تعويض قطعـه بـر روي مـانيتور     چنين هماين آزمون به صورت ماهانه و 
  .پذيرددستگاه صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
تـوان  منظـور مـي  براي اين . تي كه داراي يك الگوي مناسب با فواصل معين باشدفانتوم سر يا بدن سي    -1

عنـوان مثـال   بـه . يك الگو كه داراي دو يا چند عنصر كوچك با فواصل معين و دقيق باشد استفاده كرد

هـاي ريـز و بـا    بزرگ متشكل از سـوراخ  +كه به صورت يك ) 12-6-5الگوي نشان داده شده در شكل 
ح فـانتوم پوشـش داده   طوري كه تقريبـاً تمـام سـط   باشد مناسب خواهد بود بهفواصل دقيق و معين مي

  .شود
  )نظير كوليس(كش دقيق و استاندارد خط    -2

  
  
  

                                         

 

 

 

  
  
  
  
  

  ميزان اعوجاج تصويرگيري نحوه اندازه)  12- 6-5شكل (
  

  :روش انجام آزمون •
  .فانتوم در مركز گانتري قرار داه شود    -1
از فانتوم داراي الگو با شرايط پرتودهي معمول و مورد استفاده در كلينيك تصوير تهيه شـود و بـر روي       -2

  .مانيتور مورد بررسي قرار گيرد
گرفته شـود  هاي موجود بر روي تصوير الگوي فانتوم در قسمت باالي آن در نظر چند نقطه از اثر سوراخ    -3

گيـري  ها دقيقاً اندازهكشي كه كامالً به سطح مانيتور دستگاه نصب شده است فواصل آنو به كمك خط
  .شود

d 

d 

d 

d 

cm1    
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هـا و  هاي پـائيني، چـپ و راسـت فـانتوم نزديـك بـه لبـه       گيري فواصل بين نقاط در قسمتعمل اندازه    -4
  .گرددثبت  31-6-5صورت مورب تكرار شود و نتيجه در جدول به چنين هم

. ها بر روي الگوي فانتوم مقايسه گرددگيري شده بر روي تصوير مانيتور با مقادير واقعي آنفواصل اندازه    -5
دقت شود كه هرگونه مقايسه فواصل بين نقاط موجود بر روي الگوي فانتوم با فاصله همان نقاط بر روي 

نمـايي انتخـاب شـده بـراي تصـوير بـر روي       گتصوير فانتوم در مانيتور، بايد با در نظر گرفتن ميزان بزر
  .مانيتور صورت پذيرد

گيري شده از روي تصـوير مـانيتور   ميزان اختالف بين فواصل واقعي نقاط بر روي فانتوم  و مقادير اندازه    -6
  .ثبت گردد 31-6-5جدول  به عنوان خطا در

را جهت انجام ايـن  ) SMPTEتوم الگوينظير فان(كه كارخانه سازنده دستگاه فانتوم خاصي در مواردي    -7
  .توان ازآن فانتوم جهت انجام تست استفاده كرددهد ميتست پيشنهاد مي

  

  31-6-5جدول 

  

  خطا
شده فانتوم  گيري بيشترين مقدار قطر اندازه

  درتصوير
  مقدار قطر حقيقي فانتوم

     

 
  :معيار پذيرش •

هـا بـر روي   عناصر فانتوم نسبت به فواصـل آن  گيري شده براي فواصلكه ميزان خطاي اندازهصورتيدر
  .گرددباشد، دستگاه در اين آزمون پذيرفته شده محسوب مي %10تصوير مانيتور كمتر يا مساوي 

  :معيار اصالح •
باشد، دستگاه نياز به اصـالح و   %10گيري شده براي فواصل بيشتر از كه ميزان خطاي اندازهدرصورتي

  .رفع عيب دارد
  :تعليقمعيار  •

باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه    %20 گيري شده بـراي فواصـل بيشـتر از    كه ميزان خطاي اندازهدرصورتي
برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيـب دسـتگاه اقـدام    تي اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهره سي

  .عمل آوردالزم را به

  )CT28(آزمون اعوجاج تصوير در هارد كپي    5-6-28

  :آزمونهدف  •
هدف از انجام اين آزمون حصول اطمينان از تطابق تصوير مشاهده شده بر روي مانيتور دسـتگاه و عـدم   

  .ايجاد اعوجاج آن در انتقال بر روي فيلم و يا هارد كپي ديگر نظير پرينتر است
  :دوره زماني آزمون •

چـاپ فـيلم يـا پرينـت تصـوير      (پس از تهيه دستگاه هارد كپـي   چنين همصورت ساالنه و  اين آزمون به
، ويا پس از تعمير و يا تعويض قطعه يدكي قرار گرفتـه  )تي اسكنمانيتور و يا بخش اپتيكي دستگاه سي

  .پذيردباشد، صورت مي
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  ) و يا هارد كپي مورد استفاده در كلينيك نظير پرينتر(فيلم     -1
  ) نظير كوليس(كش دقيق و استاندارد خط    -2
شـرح   CT27نظير آن چه در آزمـون  (تي كه داراي يك الگوي مناسب با فواصل معين باشد فانتوم سي -3

  .) داده شد
  :روش انجام آزمون •

تي در مركز گانتري قرار داده شود و از آن با شـرايط پرتـودهي معمـول و مـورد اسـتفاده در      فانتوم سي    -1
  .كلينيك اسكن شود

ها گيري و مقادير آنفواصل نقاط موجود بر روي تصوير مانيتور اندازه) كوليس(كش دقيق به كمك خط    -2
  .ثبت گردد) 32-6-5در جدول 

  .تهيه شود) بر روي فيلم يا پرينت(از تصوير موجود بر روي مانيتور يك كپي     -3
مشابه بر روي فيلم يا پرينت تهيه شده بـه كمـك    طور بهانيتور گيري شده از تصوير مفواصل نقاط اندازه    -4

  .ثبت گردد 32-6-5جدول  گيري شود و نتايج دركوليس اندازه
دقـت  . ها بر روي فيلم يا پرينت مقايسه شـود گيري شده بر روي تصوير مانيتور با مقدار آنفواصل اندازه    -5

تصوير مانيتور با فاصـله همـان نقـاط بـر روي فـيلم يـا       شود كه هرگونه مقايسه فواصل مربوطه به نقاط 
  .نمايي تصوير در انتقال بر روي فيلم يا پرينت صورت پذيردپرينت با توجه به ميزان بزرگ

عنـوان   ها بر روي فيلم يـا پرينـت بـه   ميزان اختالف بين فواصل نقاط تصوير بر روي مانيتور با فاصله آن - 6
  .ثبت گردد) 32-6-5خطا در جدول 

را جهت انجام ايـن  ) SMPTEنظير فانتوم الگوي(كه كارخانه سازنده دستگاه، فانتوم خاصي در مواردي    -7
 .توان از آن فانتوم جهت انجام تست استفاده كرددهد ميتست پيشنهاد مي

  

  32-6-5جدول 

  

  
  
  
  

 
  :معيار پذيرش •

گيري شده براي فواصل نقاط مشـاهده شـده بـر روي فـيلم يـا پرينـت       كه ميزان خطاي اندازهدرصورتي
باشـد، دسـتگاه نيـاز بـه      %10ها بر روي تصوير مانيتور كمتر يا مسـاوي  نسبت به فواصل مشابه به آن

  .اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار اصالح •

باشد، دستگاه نياز به اصـالح و   %10گيري شده براي فواصل بيشتر از خطاي اندازه كه ميزانصورتيدر
  .رفع عيب دارد

  

  خطا
شده فانتوم در  گيري بيشترين مقدار قطر اندازه

  )هاردكپي(تصوير 
  فانتوممقدار قطر حقيقي 
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  :معيار تعليق •
باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه    %20 گيري شده بـراي فواصـل بيشـتر از    كه ميزان خطاي اندازهدرصورتي

نسبت به رفع عيـب دسـتگاه اقـدام    برداري كننده از آن بايد تي اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهره سي
  .عمل آوردالزم را به

  )Gantry Tilt )CT29 آزمون صحت   5-6-29

  :هدف آزمون •
تي اسكن نسبت به تخت هدف از انجام اين آزمون بررسي ميان صحت زاويه قسمت گانتري دستگاه سي

  .باشد دستگاه مي
  :دوره زماني آزمون •

پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي قسمت گـانتري   چنين هماين آزمون به صورت ساالنه و 
  .پذيردو ملحقات آن صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  ).حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده     -1
  .پايه نگهدارنده براي كاست    -2
  .نقاله    -3
  :روش انجام آزمون •
قرار بگيرد و يا به عبـارت   yzود كه روي سطح كاست حاوي فيلم طوري روي تخت دستگاه قرار داده ش    -1

  .ديگر بر سطح گانتري عمود باشد
گيرد،كاست در وضـعيتي كـه گـانتري    طور معمول مورد استفاده قرار ميبا شرايط پرتودهي عادي كه به    -2

  .مورد پرتودهي قرار گيرد  yنسبت به محور (داراي حداكثر زاويه مثبت باشد ) المپ مولد پرتو ايكس(
نيز مـورد پرتـودهي قـرار    ) از نظر مقدار(كاست، بدون تغيير مكان در زواياي صفر و حداكثر زاويه منفي     -3

  .گيرد
انـد  فيلم ظاهر شود و خطوط حاصل از پرتو ايكس بر روي آن كه در سه زاويه فـوق الـذكر ايجـاد شـده        -4

  .مورد بررسي قرار گيرد
انـد بـه   ايجـاد شـده  ) حاصل از برخورد پرتو با فـيلم (كه بر روي فيلم زوايايي  13-6-5با توجه به شكل     -5

 superiorايـن زوايـا در جهـات    . ثبـت گـردد   33-6-5گيـري و در جـدول   كمك نقاله به دقت انـدازه 
  .شوندنسبت به بيمار در نظر گرفته مي) پائيني( inferiorو ) باالئي(

هاي يـاد شـده بـا مقـادير     براي هر يك از وضعيت) ري شدهگياندازه(دست آمده  ميزان اختالف زاويه به    -6
  .ثبت گردد 31-6-5تي اسكن محاسبه  و به عنوان خطا در جدول ها بر روي دستگاه سيتنظيمي آن
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  Gantry Tiltنحوه محاسبه زاويه  )13- 6-5شكل (

   
  33-6-5جدول 

                                    

  
  
  
  
  
 

  :معيار پذيرش •
  .باشددرجه مي 3.0معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون خطاي كمتر يا مساوي 

  :معيار اصالح •
درجه باشد، دستگاه نياز به اصالح  5.0تا  3.0دست آمده براي زاويه گانتري بين  كه خطاي بهدرصورتي

  .و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

درجـه باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه      5.0دست آمده براي زاويـه گـانتري بـيش از     كه خطاي بهدرصورتي
برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيـب دسـتگاه اقـدام    تي اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهره سي

  .ل آوردعمالزم را به

  )axial )CT30 آزمون تطابق نورهاي داخلي و خارجي سطح   5-6-30

  :هدف آزمون •
) axial(هدف از انجام اين آزمون بررسي تطابق نور داخلي و خارجي دستگاه نسـبت بـه سـطح اسـكن     

  .باشدمي
  :دوره زماني آزمون •

پس از انجام هرگونه تعمير و يا تعـويض قطعـه بـر روي سـامانه      چنين هماين آزمون به صورت ماهانه و 
) external(كـه ليـزر خـارجي    الزم به ذكر اسـت در صـورتي  . پذيردنورهاي ليزري دستگاه صورت مي
  .شودوجود ندارد اين تست انجام نمي

  زاويه تنظيمي  شده گيري اندازهمقدار   خطا

      Maximum superior gantry tilt 

      Maximum  inferior gantry tilt  
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  يك صفحه كاغذ    -1
 يك عدد ماركر    -2

  :روش انجام آزمون •
  . قرار گيرد) و در محل فرضي انجام اسكن(ورقه كاغذ به صورت ثابت بر روي تخت     -1
نورهاي داخلي و خارجي دسـتگاه روشـن شـود و بـه كمـك يـك مـاركر محـل نـور خـارجي روي آن               -2

  .گذاري شود عالمت
. داده شودحركت ) axial(با فشردن دكمه صفر گانتري تخت در حالت اتوماتيك به سمت سطح اسكن     -3

اين دو نور بايـد روي  . گذاري شده بررسي شوددر حالت اكنون تطابق نور داخلي دستگاه با محل عالمت
  .يكديگر منطبق باشند

  

  34-6-5جدول 
  

    axialاختالف نور داخلي و خارجي سطح 

 
 

  :معيار پذيرش •
  .باشدمتر ميميلي 2معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون اختالف كمتر يا مساوي 

  :معيار اصالح •
  .دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد. متر باشدميلي 2دست آمده  بيشتر از  كه اختالف بهدر صورتي

  :معيار تعليق •
تـي اسـكن مجـاز    متر باشد، استفاده از دستگاه سيميلي 5دست آمده بيشتر از  كه اختالف بهدر صورتي

  .عمل آوردآن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به برداري كننده ازنخواهد بود و مركز بهره

  )axial )CT31 با سطح axial آزمون انطباق نور داخلي سطح   5-6-31

  :هدف آزمون •
  .باشدمي) axial(هدف از انجام اين آزمون بررسي تطابق نور داخلي با صفحه اسكن 

  :دوره زماني آزمون •
پس از انجام هرگونه تعمير و يا تعـويض قطعـه بـر روي سـامانه      چنين هماين آزمون به صورت ماهانه و 

  .نوركوليماتور دستگاه، بايد بر روي دستگاه صورت پذيرد
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  تيفانتوم سر سي    -1
  ) درون پاكت مخصوص(فيلم     -2
  سوزن     -3
  چسب نواري شفاف     -4
  :روش انجام آزمون •
  .دور فانتوم سر قرار داده شود. كمك نوار چسب روي سطح تخت قرار داده شودفيلم به     -1
  .فيلم در مركز ايزوسنتر قرار گيرد  -2



INRA-RP-RG-121     238        : صفحه   

  صــفر   253:  كل صفحات

نور ليزر داخلي دستگاه روشن شود و در مسير آن تعدادي سوراخ با استفاده از سوزن بر روي فيلم ايجاد 

  .تهيه شود 1mmتودهي عادي و با ضخامت اساليس 
) نـور خـوردگي  (شـدگي  هاي سوراخفيلم ظاهر شود و انطباق خط ايجاد شده توسط پرتو ايكس و محل

فـيلم  گذاري شده بر روي فيلم توسط سوزن بايد كامالً بر روي خط تصوير ايجاد شده روي 

   .ثبت گردد) 35-6-5نتيجه آزمون از نظر ميزان انحراف نقاط از خط تصوير در  جدول 

  axialبا سطح  axialفانتوم و فيلم آزمون انطباق نور داخلي سطح 

  .باشدمتر ميميلي

  .دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد

تـي اسـكن مجـاز    متر باشد، استفاده از دستگاه سـي 
  .عمل آوردبرداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را به

كه بـه ترتيـب در جهـات    (هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان نورهاي موازي و عمود بر سطح تخت 
  .باشددستگاه نسبت به مواضع بيمار مي

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

نور ليزر داخلي دستگاه روشن شود و در مسير آن تعدادي سوراخ با استفاده از سوزن بر روي فيلم ايجاد 
  .گردد

تودهي عادي و با ضخامت اساليس گذاري شده، يك اسكن با شرايط پرازمحل عالمت
فيلم ظاهر شود و انطباق خط ايجاد شده توسط پرتو ايكس و محل

  25-6-5شكل . برروي آن بررسي گردد
گذاري شده بر روي فيلم توسط سوزن بايد كامالً بر روي خط تصوير ايجاد شده روي نقاط عالمت

  .قرار داشته باشند
نتيجه آزمون از نظر ميزان انحراف نقاط از خط تصوير در  جدول 

فانتوم و فيلم آزمون انطباق نور داخلي سطح  ) 14- 6-5شكل (

  35-6-5جدول                                                                 

    axialبا سطح  axialاختالف داخلي سطح 

  :معيار پذيرش
ميلي 2معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون اختالف كمتر يا مساوي 

  :معيار اصالح
دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد. متر باشدميلي 2دست آمده بيشتر از  كه اختالف بهدرصورتي

  :معيار تعليق
متر باشد، استفاده از دستگاه سـي ميلي 5دست آمده بيشتر از  كه اختالف بهدرصورتي

برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را بهنخواهد بود و مركز بهره

  )coronal )32CT و sagitalآزمون تطابق نورهاي سطح 

  :هدف آزمون
هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان نورهاي موازي و عمود بر سطح تخت 

coronal  وsagital دستگاه نسبت به مواضع بيمار مي) باشندمي

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

  

نور ليزر داخلي دستگاه روشن شود و در مسير آن تعدادي سوراخ با استفاده از سوزن بر روي فيلم ايجاد     -3
گردد

ازمحل عالمت    -4
فيلم ظاهر شود و انطباق خط ايجاد شده توسط پرتو ايكس و محل    -5

برروي آن بررسي گردد
نقاط عالمت    -6

قرار داشته باشند
نتيجه آزمون از نظر ميزان انحراف نقاط از خط تصوير در  جدول     -7

                   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                                
  

اختالف داخلي سطح  

  

 

معيار پذيرش •
معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون اختالف كمتر يا مساوي 

معيار اصالح •
درصورتي

معيار تعليق •
درصورتي

نخواهد بود و مركز بهره

آزمون تطابق نورهاي سطح    5-6-32

هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون بررسي ميزان نورهاي موازي و عمود بر سطح تخت 

coronal
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  :دوره زماني آزمون •

پس از انجام هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي سامانه نور  چنين هماين آزمون به صورت ماهانه و 
  . پذيرددستگاه صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  يك قطعه سيم مفتولي نازك و بلند 

  :روش انجام آزمون •
  .آن قرار داده شودقطعه سيم مفتولي روي تخت و در جهت عمود بر سطح گانتري و در مركز   -1
تي اسكن در دو جهت موازي و عمود بر محور طولي تخت بر سيم مفتولي متمركـز  نورهاي دستگاه سي    -2

  )sagitalو  coronalمنطبق بر سطوح . (گردد
با پرتودهي از سيم مفتولي در يك ضخامت اساليس انتخـابي، يـك تصـوير از آن تهيـه و روي مـانيتور          -3

  .گردددستگاه بررسي 
  .قرار دارد، ديده شود) x=0 , y=0(اين تصوير بايد به صورت يك نقطه كه در مبداء مختصات     -4
   .ثبت گردد 36-6-5نتيجه در جدول     -5

  

  36-6-5جدول 

  

    coronalو  sagitalنورهاي سطح   اختالف

 
  :معيار پذيرش •

  .باشدمتر ميميلي 2معيار پذيرش دستگاه در اين آزمون اختالف كمتر يا مساوي 
  :معيار اصالح •

  .دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد. متر باشدميلي 2دست آمده  بيشتر از  كه اختالف بهصورتيدر
  :معيار تعليق •

تـي اسـكن مجـاز    متر باشد، استفاده از دستگاه سيميلي 5دست آمده  بيشتر از  كه اختالف بهدرصورتي
  .عمل آوردري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را بهبردانخواهد بود و مركز بهره

  )  CT33( آزمون صحت جابجايي تخت   5-6-33

  :هدف آزمون •
نحوي كه ضخامت و باشد بههدف از انجام اين آزمون بررسي صحت جابجايي و حركت تخت دستگاه مي

هـا مطابقـت داشـته    دستگاه با مقـادير واقعـي آن  هاي تنظيمي بر روي فاصله انتخاب شده بين اساليس
  . باشد

  :دوره زماني آزمون •
  پـس از انجـام هرگونـه تعميـر بـر روي تخـت دسـتگاه صـورت          چنـين  همصورت ماهانه و  اين آزمون به

نحوي كـه در ابتـداي هـر مـاه و مطـابق بـا دسـتورالعمل كـاربري شـركت سـازنده و ايـن            پذيرد به مي
ثبـت   32-6-5جابجايي تخت توسط  كاربر دستگاه بررسي و نتايج در جدول دستورالعمل ميزان صحت 

  . برداري قرار گيرداي از دستگاه مورد استفاده و بهرههاي كيفي آتي و دورهتا در بررسي. گردد
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  :جهيزات و لوازم مورد نيازت •
  فيلم درون پاكت مخصوص    -1
  وزنه معادل بيمار      -2
  :روش انجام آزمون •
  .روي تخت قرار داده شود) 70kgدر حدود (وزنه معادل بيمار     -1
و يا مقادير نزديـك بـه   ( 2mm ،4mm ،8mmهاي فيلم بر روي تخت قرارگيرد و با ضخامت اساليس    -2

هـا از يكـديگر   فاصـله اسـاليس  . پرتودهي و اسـكن شـود  ) گيرندها كه در عمل مورد استفاده قرار ميآن
50mm انتخاب شود.  

طور دقيـق مـورد بررسـي قرارگيـرد و     ها از يكديگر بهها و فاصله آنفيلم ظاهر شود و ضخامت اساليس    -3
 .ثبت گردد 37-6-5ها با مقادير تنظيمي بر روي دستگاه محاسبه و نتايج در جدول اختالف مقادير آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  نحوه انجام آزمون صحت جابجايي تخت  )15- 6-5شكل (

 
  37-6-5جدول 

  

  شده درفيلم گيري  مقدار اندازه  خطا
ها  جائي تخت بين اساليس مقدار تنظيمي جابه

  تحت بار

      

                                                                               
  :معيار پذيرش •

نسـبت بـه مقـادير     %10تي اسكن در اين آزمون اختالف كمتر يـا مسـاوي   معيار پذيرش دستگاه سي
  .باشدتنظيمي بر روي دستگاه مي

  :معيار اصالح •
نسبت به مقدار جابجايي  %10از  كه ميزان اختالف مقادير مشاهده شده بر روي تصوير بيشدر صورتي

اصالح عيـب    تفاوت باشد، دستگاه نياز بهمروي دستگاه  هاي تنظيم شده برتخت بين ضخامت اساليس
  .دارد
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  :معيار تعليق •

نسبت به مقدار جابجايي  %20از  كه ميزان اختالف مقادير مشاهده شده بر روي تصوير بيشدر صورتي
تفـاوت باشـد، اسـتفاده از دسـتگاه     مهـاي تنظـيم شـده بـرروي دسـتگاه      تخت بين ضـخامت اسـاليس  

دام برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيـب دسـتگاه اقـ   اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهره تي سي
 .عمل آوردالزم را به

  )CT34(  آزمون صحت تنظيم نقطه صفر تخت   5-6-34

  :هدف آزمون •
هدف از انجام آزمون بررسي صحت تخت سمت جلو و عقب و حصول اطمينـان از تنظـيم بـودن نقطـه     

  .باشدصفر حركت تخت و تكرارپذيري آن مي
  :دوره زماني آزمون •

پـس از انجـام هرگونـه تعميـر بـر روي تخـت دسـتگاه صـورت          چنـين  همصورت ماهانه و اين آزمون به
 . پذيرد مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  ) گيري طولنوار اندازه(متر     -1
  چسب نواري    -2
  ماركر    -3
  وزنه معادل بيمار     -4
  :روش انجام آزمون •
  .قرار داده شودطور ثابت متر به كمك چسب نواري بر روي لبه قسمت غيرمتحرك تخت به    -1
در قسمت نزديك (با استفاده از ماركر و در مقابل نقطه صفر متر، يك عالمت بر روي لبه متحرك تخت     -2

  28-6- 5شكل . گذاشته شود) به گانتري
  .بر روي تخت قرار گيرد) 70kgدر حدود (وزنه معادل بيمار     -3
طـور  تنظـيم شـده و بـه    1.0mتي اسكن حركت تخت براي يك متر بر روي قسمت فرمان دستگاه سي    -4

  .اتوماتيك به سمت جلو و عقب حركت داده شود
  جـدول  گيـري و نتيجـه در  مقدار واقعي حركت تخت در هر دو جهت جلـو و عقـب از روي متـر انـدازه        -5

  . ثبت گردد 5-6-33
حركت تخت به جلو و عقب نسـبت بـه نقطـه     بار تكرار شود و ميانگين انحراف 3اين عمل حداقل براي     -6

  . ثبت گردد) 38-6-5(صفر آن محاسبه و در جدول 
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  نحوه انجام آزمون صحت تنظيم نقطه صفر تخت ) 16- 6-5شكل (

  
  38-6-5جدول 

  

  
ميزان انحراف از نقطه صفر اوليـه در هنگـام بازگشـت    

  مجدد تخت تحت بار

  
  :معيار پذيرش •

نسبت به نقطه صفر حركت تخـت   2mmمعيار پذيرش دستگاه در اين آزمون، انحراف كمتر يا مساوي 
  .باشدمي

  :معيار اصالح •
باشـد، تخـت دسـتگاه     2mmكه ميزان انحراف حركت تخت نسبت به نقطه صفر آن بيش از درصورتي

  .نياز به اصالح و رفع عيب دارد
  :معيار تعليق •

باشـد، اسـتفاده از    5mmكت تخت نسـبت بـه نقطـه صـفر آن بـيش از      كه ميزان انحراف حردرصورتي
برداري كننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه تي اسكن مجاز نخواهد بود و مركز بهرهدستگاه سي

  .اقدام الزم را به عمل آورد

  )CT35( گيري فاصله در تصويرآزمون صحت ابزار اندازه   5-6-35

  :هدف آزمون •
تـي اسـكن   گيري فاصله بر روي تصوير دسـتگاه سـي  اين آزمون بررسي صحت ابزار اندازه هدف از انجام

) در مانيتور دسـتگاه (گيري شده بر روي تصوير طوري كه اطمينان حاصل شود فواصل اندازهباشد بهمي
  .به كمك نرم افزار دستگاه، با فواصل واقعي عناصر تحت آزمون مطابقت دارد

  :وندوره زماني انجام آزم •
پس از هرگونه تعمير بر روي سامانه قسمت نرم افزاري مربوط به  چنين همصورت ساالنه و اين آزمون به

  . پذيردگيري فاصله دستگاه صورت مياندازه
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  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •

  ) كه حاوي نشانگرهايي با فواصل معين باشد(تي فانتوم سي
  :روش انجام آزمون •
  .ايزوسنتر قرار داده شود فانتوم در مركز    -1
با شرايط پرتودهي معمول و مورد استفاده در كلينيك و بـا حـداقل ضـخامت اسـاليس آن پرتـودهي و          -2

  .اسكن شود
تي اسـكن،  تصوير فانتوم بر روي مانيتور دستگاه مورد بررسي قرار گيرد و به كمك نرم افزار دستگاه سي    -3

  .ثبت گردد 39-6-5گيري و در جدول ف اندازهفواصل عناصر جزئي آن در جهات مختل
اندازه واقعي فواصل عناصر كه توسط شركت سازنده آن مشخص شده است بـا رجـوع بـه مـدارك فنـي          -4

  . باشددستگاه قابل استخراج مي
  

  39-6-5جدول 
  

  خطا
گيري شده فاصله نشانگرها در تصوير  مقدار اندازه

  گيري توسط ابزار اندازه

حقيقي نشانگرها  مقدار فاصله

  در فانتوم

     

  
  :معيار پذيرش •

بـراي فواصـل    %10تـي اسـكن در ايـن آزمـون خطـاي كمتـر يـا مسـاوي         معيار پذيرش دستگاه سي
  .باشدگيري شده در تصوير مي اندازه

  :معيار اصالح •
باشد، دستگاه نياز به اصالح و رفع  %10دست آمده براي فواصل تصوير بيشتر از  كه خطاي بهدرصورتي
  .عيب دارد

  )CT36( يابيآزمون صحت سامانه مكان   5-6-36

  :هدف آزمون •
يـابي نـوري دسـتگاه و تطـابق آن بـا      هدف از انجام اين آزمون حصول اطمينان از صحت سـامانه مكـان  

  .باشدپرتوايكس و تصوير اساليس انتخاب شده مي
  :دوره زماني انجام آزمون •

يابي دستگاه پس ازهرگونه تعمير بر روي سامانه مكان چنين همصورت ساالنه انجام شده و  آزمون بهاين 
  .پذيردصورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
  تي فانتوم سي    -1
  چسب نواري    -2
  :روش انجام آزمون •
  .فانتوم در مركز ايزوسنتر گانتري قرار داده شود    -1
  . سامانه نور دستگاه روشن شود  -2
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  .فانتوم، با شرايط پرتودهي معمول و با حداقل ضخامت اساليس كه در دسترس باشد اسكن شود    -3
دقت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و از آن يـك فـيلم    دست آمده بر روي مانيتور دستگاه به تصوير به    -4

  .نيز تهيه شود
  .ثبت گردد 40-6-5گيري و در جدول  نشانگرها اندازميزان انحراف تصوير     -5

  

  40-6-5جدول 

  

  
ميزان انحراف تصوير دو نشانگر در طـول همـديگر در   

  فانتوم داراي دو خط متقاطع

 
  :معيار پذيرش •

تي اسكن در اين آزمون ميـزان انحـراف تصـوير نشـانگرها كمتـر يـا مسـاوي        معيار پذيرش دستگاه سي
3.0mm باشدمي.  

  :اصالحمعيار  •
  .باشد دستگاه نياز به اصالح و رفع عيب دارد 5.0mmتا   3.0mmكه ميزان انحراف بين صورتيدر

  :معيار تعليق •
باشـد اسـتفاده از دسـتگاه مجـاز نخواهـد بـود و مركـز         5.0mmكه ميزان انحـراف بـيش از   درصورتي

  .عمل آوردبهكننده از آن بايد نسبت به رفع عيب دستگاه اقدام الزم را  برداري بهره
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  تاريكخانه هاي كنترل كيفيمونآز  5-7

هاي مربوط به كنترل كيفي تاريكخانه بر اساس نوع آزمون و دوره زمـاني انجـام   انواع آزمون 1-7-5در جدول 
  .آن ارائه شده است

  

  1-7-5جدول 

  

  نام آزمون

  نوع آزمون

  اي دوره

  )دوره انجام(
  بحراني  پذيرش

  )ماهانه( �  ميزان مه آلودگي
�  �  

  آزمون پروسسور

  )ماهانه( �  دماي ظهور پروسسور
�  �  

  )ماهانه( �  انديس كنتراست پروسسور
�  �  

  )ماهانه( �  سرعت پروسسور انديس
�  �  

B+f ماهانه( � پروسسور(  
�  �  

                                                                                    

 آزمون پروسسور �� ���

  :هدف آزمون •
هدف از انجام اين آزمون بررسي و ارزيابي شـرايط موجـود در تاريكخانـه و دسـتگاه اتوماتيـك ظهـور و       

منظـور ارائـه تصـويري بـا كيفيـت      بهآلودگي و سرعت فيلم ثبوت فيلم راديوگرافي از نظر كنتراست، مه
  .باشدگردند ميمطلوب و نيز كاهش عواملي كه منجر به افزايش ميزان دز پرتو دريافتي توسط بيمار مي

  :دوره زماني انجام آزمون •
چنين پس از هرگونه تعمير و يا تعويض قطعه بر روي دستگاه ظهـور و   صورت ماهانه و هم اين آزمون به

  . پذيرديثبوت فيلم صورت م
  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 فيلم به تعداد كافي  -1

 دستگاه دانسيتومتر  -2

 دماسنج استاندارد -3

 كاست  -4

 (Step wedge)گوه پلكاني فلزي  -5

 يك صفحه سربي به ضخامت مناسب بر اساس شرايط تنظيمي - 6

  :روش انجام آزمون •
كـه در مسـير تـابش پرتـوايكس     طوري بر روي ميز قرار داده شود به) حاوي فيلم(كاست بارگذاري شده  -1

 .باشد

كـه از تـابش   طـوري  پوشـيده شـود بـه   1-7-5بخشي از كاست با صفحه سربي مناسب بر اساس شـكل   -2
 .پرتوايكس به كاست ممانعت كند
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 .قرار گيرد) 

جريـان و زمـان بـر روي دسـتگاه پرتوتشخيصـي      

 گيري شـده و در جـدول  با استفاده از دماسنج، دماي محلول ظهور دستگاه ظهور و ثبوت به دقت اندازه

هـاي  و مطابق دستورالعمل شركت سـازنده آن، دانسـيته اپتيكـي پلـه    
ثبـت   2-7-5گيري و مقـادير آن در جـدول   

اين مقدار دانسـيته،  . گيري شوددانسيته قسمتي از فيلم كه توسط صفحه سربي پوشانده شده بود اندازه

اي كه در ناحيه دانسيته اپتيكي حدوداً  گونه

ايـن مقـدار بيـانگر    . ثبت گردد 2-5-7در جدول 
هـاي هفـتم و دوازدهـم بـه ترتيـب از      كه پله

  .يس كنتراست نبايد از دو نوار نزديك به هم استفاده شود
الذكر، دانسيته پله هفتم به عنوان انديس سرعت در نظر گرفتـه شـود و در جـدول    

بر طبق تعريف، شاخص سرعت فيلم برابر است با عكس ميزان پرتودهي الزم براي آنكه دانسيته معينـي  

آلـودگي ذاتـي و دمـاي محلـول ظهـور دسـتگاه       
 .ثبت گردد 2-7-5در جدول 

  ضريب عبور پرتوهاي ايكس در ولتاژهاي مختلف

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

) ترجيحاً در مركز محدوده پرتودهي(پلكان نردباني روي كاست 
جريـان و زمـان بـر روي دسـتگاه پرتوتشخيصـي      شرايط معمول مورد استفاده در پرتودهي براي ولتـاژ،  

 .تنظيم و عمل پرتودهي انجام شود

با استفاده از دماسنج، دماي محلول ظهور دستگاه ظهور و ثبوت به دقت اندازه
 .ثبت گردد 7-2

 )با استفاده از دستگاه ظهور و ثبوت. (فيلم ظاهر شود

و مطابق دستورالعمل شركت سـازنده آن، دانسـيته اپتيكـي پلـه     با استفاده از دستگاه دانسيتومتر
گيري و مقـادير آن در جـدول   مختلف ايجاد شده بر روي فيلم توسط پلكان نردباني اندازه

 .)ترجيحاً بر روي فيلم نيز ثبت گردد. (گردد

دانسيته قسمتي از فيلم كه توسط صفحه سربي پوشانده شده بود اندازه
 .شودناميده مي Base + fogآلودگي ذاتي فيلم يا 

گونه هاي موجود بر روي فيلم درنظر گرفته شود بهدوپله از پلكان
 .قرار داشته باشند 2.0و  1.0

در جدول گيري و اختالف بين دانسيته اپتيكي اين دو پله اندازه
كه پلهمثال در صورتي عنوان به. باشدانديس كنتراست دو پله مي

  : كنتراست كمتر به سمت كنتراست بيشتر  مورد نظر باشند
Contrast (step 12 – step 7) = Contrast Index  

يس كنتراست نبايد از دو نوار نزديك به هم استفاده شودبراي تعيين بهتر اند
الذكر، دانسيته پله هفتم به عنوان انديس سرعت در نظر گرفتـه شـود و در جـدول    با توجه به مثال فوق

 . ثبت گردد 7-2

بر طبق تعريف، شاخص سرعت فيلم برابر است با عكس ميزان پرتودهي الزم براي آنكه دانسيته معينـي  
 . ي فيلم ايجاد شودبر رو

آلـودگي ذاتـي و دمـاي محلـول ظهـور دسـتگاه       مقادير مربوط به انديس سرعت، انديس كنتراست، مـه 
در جدول ) با ذكر تاريخ دقيق(پروسسور اتوماتيك ظهور و ثبوت فيلم 

ضريب عبور پرتوهاي ايكس در ولتاژهاي مختلف) 1 - 7-5(شكل 

هاي كنترل انجام آزمونراهنماي 

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

 

  

 
پلكان نردباني روي كاست  -3
شرايط معمول مورد استفاده در پرتودهي براي ولتـاژ،   -4

تنظيم و عمل پرتودهي انجام شود
با استفاده از دماسنج، دماي محلول ظهور دستگاه ظهور و ثبوت به دقت اندازه -5

5-7
فيلم ظاهر شود - 6
با استفاده از دستگاه دانسيتومتر -7

مختلف ايجاد شده بر روي فيلم توسط پلكان نردباني اندازه
گردد

دانسيته قسمتي از فيلم كه توسط صفحه سربي پوشانده شده بود اندازه -8
آلودگي ذاتي فيلم يا مه

دوپله از پلكان -9
1.0

اختالف بين دانسيته اپتيكي اين دو پله اندازه -10
انديس كنتراست دو پله مي

كنتراست كمتر به سمت كنتراست بيشتر  مورد نظر باشند
Contrast Index

براي تعيين بهتر اند    :نكته
با توجه به مثال فوق -11

5-7
بر طبق تعريف، شاخص سرعت فيلم برابر است با عكس ميزان پرتودهي الزم براي آنكه دانسيته معينـي    

بر رو
مقادير مربوط به انديس سرعت، انديس كنتراست، مـه  -12

پروسسور اتوماتيك ظهور و ثبوت فيلم 
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  2-7-5جدول                                                

 
OD (Safe light) OD (Base+fog) step 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   

  :معيار پذيرش •
آلودگي ذاتي و دماي محلول ظهور دستگاه دست آمده براي انديس سرعت، انديس كنتراست، مه مقادير به

ها در مقاطع زماني ديگر و نيز مقادير ذكـر شـده   بايد در مقايسه با مقادير همين عاملپروسسور اتوماتيك 
كـه در طـول   در صـورتي . توسط شركت سازنده دستگاه پروسسور و فيلم راديوگرافي در نظر گرفته شـوند 

يس ، اند0.15مربوط به انديس سرعت تا ) خطا(، حداكثر تغييرات )يك ماه(يك دوره زماني انجام آزمون 
درجه سلسيوس  داشته باشـد،   0.7و دماي محلول ظهور تا  0.03آلودگي ذاتي تا ، مه0.15كنتراست تا 

  .گردددستگاه پروسسور در اين آزمون پذيرفته شده محسوب مي
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  :معيار اصالح •

آلودگي ذاتـي و دمـاي ظهـور    دست آمده براي انديس سرعت، انديس كنتراست، مه كه مقادير بهدرصورتي
از مقادير ذكر شده در معيار پذيرش باشد، دستگاه پروسسور نياز به اصالح و رفع عيب دارد كه بايـد  بيش 

  .نسبت به انجام اين امر اقدام نمود
  آزمون ميزان مه آلودگي �� ���

  :هدف آزمون •
كـدورت و ابهـام در تصـوير ايجـاد شـده      (آلـودگي  هدف از انجام اين آزمون، اطمينان از عدم ايجاد اثر مه

فيلم راديوگرافي ناشي از پرتوهاي نوري موجود در محيط تاريكخانه اعم از نـور ايمنـي و نورهـاي     برروي
  .باشدمي..... غير ايمن ناشي از درز و شكاف در و

  :دوره زماني انجام آزمون •
پس از اعمال تغييرات در شرايط فيزيكي تاريكخانه از قبيل منبع نور  چنين همطور ماهانه و  اين آزمون به

هاي مورد استفاده و در هنگام تعويض بسته فيلم ايمني، پوشش و منافذ ديوارها، درب ورودي، نوع كاست
  .پذيرد جديد صورت مي

  :تجهيزات و لوازم مورد نياز •
 كاست  -1

 mm 0.3صفحه سربي به ضخامت  -2

 كرونومتر -3

 دستگاه دانسيتومتر  -4

 (Step wedge)گوه پلكاني فلزي  -5

 يك صفحه مقوايي - 6

  :آزمونروش انجام  •
 .منبع نور ايمني موجود در تاريكخانه خاموش شود و كاست در تاريكي مطلق بارگذاري شود -1

 .كاست روي ميز دستگاه راديوگرافي قرار گيرد -2

 .پلكان نردباني در وسط كاست و عمود بر محور طولي آن قرار داده شود -3

 كـه مـانع از تـابش پرتـو    طوري هدو صفحه سربي در دو طرف پلكان نردباني و روي كاست قرار داده شود ب -4
 .پرتو ايكس بروي پلكان نردباني متمركز شود. ايكس به كاست شوندپرتو

و با شـرايط متوسـط بـراي المـپ      (FSD = 100)در فاصله يك متري المپ مولد پرتو ايكس از كاست  -5
 .، عمل پرتودهي انجام شود kVp 70)عنوان مثال به(

 .ه خاموش است، فيلم از كاست خارج شودكه منبع نور ايمني تاريكخاندرحالي - 6

كه نيمي از فيلم به كمك صفحه مقوايي كامالً پوشيده شده است در مقابل منبع نور ايمني قـرار  در حالي -7
 )در روي ميز تاريكخانه. (داده شود

 . منبع نور ايمني تاريكخانه روشن شده و فيلم براي مدت دو دقيقه در معرض نور ايمني قرار گيرد -8

 .از پايان دو دقيقه منبع نور ايمني خاموش و فيلم ظاهر شودپس  -9

هـاي مختلـف   با استفاده از دستگاه دانسيتومتر و مطابق دستورالعمل شركت سازنده آن، دانسيته قسـمت  -10
 .ثبـت گـردد   3-7-5گيري و در جـدول  اندازه )قسمت تابش ديده و قسمت تابش نديده(فيلم ظاهر شده 

 )3-7-5شكل (



INRA-RP-RG-121     249        : صفحه   

  صــفر   253:  كل صفحات

    

نتـايج حاصـل   . پـذيرد فيلم اوليه بسته انجام مي
 .اي تغييرات آن بررسي گردد

  آلودگينحوه انجام آزمون ميزان مه

  .بيشتر باشد 0.05بين نواحي تابش ديده و تابش نديده نبايد از مقدار 

) اعم از پرتو ايكس و منبع نور ايمني تاريكخانه
Base plus fog شـود و دانسـيته   ناميده مي

دانسـيته نـور    عنـوان  بـه قسمتي از فيلم كه فقط در معرض تابش نور ايمني تاريكخانه قرار گرفتـه اسـت   

باشـد   0.05كه اختالف دانسيته اپتيكي بين نواحي تابش ديده و تابش نديده بيشـتر از مقـدار   
بايد شرايط تاريكخانه از نظر نور ايمن و غير ايمن و نيز شرايط ظهور فيلم مورد بررسي و در صورت لـزوم  

   

كيفي  هاي كنترل

  هاي پرتوشناسي تشخيصي

Bah.1390-0-00/11-21 : شناسه شماره

صــفر                                      : بازنگري

  

فيلم اوليه بسته انجام مي 5به هنگام استفاده از بسته فيلم جديد جهت اين آزمون 
اي تغييرات آن بررسي گرددصورت دوره ثبت گرديده و به 4-7- 5بايد در شكل 

  مشخصه فيلممنحني 

  

نحوه انجام آزمون ميزان مه )  3- 7-5شكل (
  

  :معيار پذيرش
بين نواحي تابش ديده و تابش نديده نبايد از مقدار  (OD)اختالف دانسيته اپتيكي 

اعم از پرتو ايكس و منبع نور ايمني تاريكخانه(دانسيته اپتيكي قسمتي از فيلم كه تحت هيچ نوع تابشي 
plus fogآلودگي ذاتي دانسيته ذاتي يا مه عنوان بهقرار نگرفته است 

قسمتي از فيلم كه فقط در معرض تابش نور ايمني تاريكخانه قرار گرفتـه اسـت   
  .شودناميده مي Safe lightايمني يا 

  :معيار اصالح
كه اختالف دانسيته اپتيكي بين نواحي تابش ديده و تابش نديده بيشـتر از مقـدار   در صورتي

بايد شرايط تاريكخانه از نظر نور ايمن و غير ايمن و نيز شرايط ظهور فيلم مورد بررسي و در صورت لـزوم  
                                                  .مورد اصالح قرار گيرد

 

هاي كنترل راهنماي انجام آزمون

هاي پرتوشناسي تشخيصي دستگاه

 

  

  

 
اين آزمون  -11

بايد در شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منحني  

معيار پذيرش •
اختالف دانسيته اپتيكي 

دانسيته اپتيكي قسمتي از فيلم كه تحت هيچ نوع تابشي     :نكته
قرار نگرفته است 

قسمتي از فيلم كه فقط در معرض تابش نور ايمني تاريكخانه قرار گرفتـه اسـت   
ايمني يا 

معيار اصالح •
در صورتي

بايد شرايط تاريكخانه از نظر نور ايمن و غير ايمن و نيز شرايط ظهور فيلم مورد بررسي و در صورت لـزوم  
مورد اصالح قرار گيرد
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  3-7-5جدول 

 

OD (Safe light) OD (Base+fog) step 
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  آلودگياي آزمون ميزان مهجدول ثبت دوره)  4-7-  5شكل (
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