فلت پنل های غیر مستقیم ( )Indirect FPD'sکَ هاًٌذ تجِیشات تـْیزتزداری تا دّرتیي ُای ّ CCDطیظتن ُای کوی
قذیوی تز ( طیظتن رادیْگزافی طی ار ) CRتَ عٌْاى طیظتن ُای رادیْگزافی دیجیتال غیز هظتقین (Indirect Digital
 ) Radiographyػٌاختَ هی ػًْذ .

ایي گًَْ آػکارطاسُا هعوْال اس جٌض طیلیکْى هی تاػٌذ کَ الیَ خارجی آًِا را جِت افشایغ تاسدٍ کْاًتْهی ( تاسدٍ
کْاًتْهی پاراهتزی تزای هؼخؾ کزدى حظاطیت دطتگاٍ تَ ًْر هی تاػذ ّ تزاتز اطت تا ًظثت هیاًگیي طیگٌال خزّجی
تَ هیاًگیي طیکٌال ّرّدی کَ آًزا تا ً QEؼاى هیذٌُذ) ّ افشایغ هیشاى جذب ًْر تْلیذػذٍ تا هْاد فلْرطاًض ًظیز
طیٌتیالتْر پْػغ هی دٌُذ هْاد طیٌتیالتْر هعوْال اس یذیذ طشین ( ) CsIتَ ؿْرت کزیظتالی  ،یا اس اکظی طْلفیذ گادیلیْم
( ) S2 O2 Gdتَ ؿْرت پْدر طاختَ هی ػًْذ ( ػکل کزیظتال طْسًی هْجة کاُغ پزاکٌذگی ًْر تَ پیکظل ُای هجاّر
ػذٍ تاثیز سیادی در افشایغ رسّلیؼي دارد ) در ایي طیظتن ُا تاسدٍ طیٌتظالتْر تَ تْاًائی در جذب اػعَ ( هْاد تا عذد
اتوی تاال کَ تِتز اػعَ را جذب ّ تَ اسای ُز فْتْى اػعَ ایکض ًْر تیؼتزی ایجاد هیکٌٌذ ) ّ طاختار تلْرُای آى تظتگی
دارد فْتًِْای اػعَ تا تزخْرد تَ طیٌتیالتْر ًْر هزئی ایجاد هیکٌٌذ ایي ًْر تَ الیَ فْتْدیْدُای طیلیکًْی ( کَ ُز یک در
ّاقع یکی اس پیکظلِای تـْیز هی تاػٌذ) هی تاتذ .
هی تْاى ُز فْتْدیْد ّ تزاًشیظتْر هتٌاظز تا آًزا ( در الیَ ًاسک تزاًشیظتْری ) TFTیک تایاص طادٍ اس تزاًشیظتْر طیلیکًْی
در ًظز گزفت کَ تـْرت هاتزیظی قزار گزفتَ اًذ ّ تا آدرص دُی یک تَ یک جزیاًی را در هذار هثذل آًالْگ تَ دیجیتال
هزتْطَ ایجاد هیکٌٌذ تا هقذار ػذت ًْر جذب ػذٍ در ُز هذار تزاًشیظتْری تَ هقذار دّدّیی هتٌاطة تا آى تثذیل ػْد (
الثتَ هعوْال قثل اس اعوال جزیاى تزاًشیظتْر تَ هثذل اس یک هذار تقْیت کٌٌذٍ ًیش اطتفادٍ هیؼْد ).
در ًِایت فایل تـْیز  ،تَ کاهپیْتز ارطال هی ػْد تا تا ًظز کارػٌاص هزتْطَ ( در ؿْرت پؼتیثاًی اس طیظتنPacs -
 ) picture archiving communication systemsتَ ایظتگاٍ کاری رادیْگزافی در هزکش درهاًی  ،جِت آرػیْ یا تفظیز ارطال
ػْد
هعوْال تکٌْلْژی تکار رفتَ در طزاحی ّ طاخت (تاحذ اهکاى فؼزدٍ پکیجِای) ایي فلت پٌل ُا هْجة ػذٍ تا ًْیش ّارد ػذٍ
تَ طیظتن در طْل سًجیزٍ تاتغ اػعَ تا ایجاد کذ دّدّیی ( در هثذل آًالْگ تَ دیجیتال ) در حذ طیگٌال تْلیذ ػذٍ اس یک
فْتْى کاُغ یاتذ
عالٍّ تز آى تزای رطیذى تَ خزّجی یکٌْاخت ّ هتٌاطة تا اػعَ جذب ػذٍ ˛ قثل اس تـْیز تزداری یک پزداسع خاؽ کالیثزٍ
طاسی اًجام هی ػْد  .کالیثزاطیْى تذیي ؿْرت اطت کَ تذّى اعوال اػعَ تَ دیتکتْر پزداسًذٍ تک تک پیکظل ُا را آدرص
دُی ًوْدٍ هقذار آفظت ˛ گیي ّ طایز هؼخـات احتوالی ّ پیؼثیٌی ػذٍ آًِا را در جذّلی تَ ًام Look up Tableثثت
هیکٌذ تا در تحلیل تـاّیز هقادیز دریافتی اس پیکظل ُا را اؿالح ًوایذ .

تا تغییز ػزایط هحیطی دطتگاٍ ّ ُز چٌذ طال یکثار تزای اطویٌاى اس طاسگاری ّ احتواال تزخی تغییزات در پیکظل ُا ( کَ
تَ هزّر سهاى ّ تحت تاتؼِای طْالًی ّ پز ػذت ایجاد هی ػًْذ ) طیظتن ًیاسهٌذ عولیات پزداسػی جِت کالیثزاطیْى
خْاُذ تْد  .الثتَ در طی طالِا تغییزات پیچیذٍ ای در ُز طیظتن الکتزًّیکی رّی هی دُذ کَ تا کالیثزاطیْى ًیش%100
تِثْد ًوی یاتذ

