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دستگاىيای متحرک رادیٌگرافی دً نٌع است:
1دستگاه پرتابل ( قابل حمل  ) :کَ دس کیف ّ یا صٌذّلی لشاس هی گیشد ّ دس آهثْالًظُا حول هی گشدد  .حدن ّ ّصى ایي دعتگاٍ خیلی کن اعت ّ دس ًتیدَ تْاى الکتشیکی
دعتگاٍ پائیي هی آیذ یؼٌی (  mAهیلی آهپش ) آى کاُش هی یاتذ ّ شذت خشیاى دس حذّد
 20 -30هیلی آهپش هی تاشذ.

دعتگاُِای هتحشک سادیْگشافی هحذّدیتِایی ًیض داسًذ
کَ ػثاستٌذ اص:
ُ1یچ هحافظتی دس تشاتش اشؼَ تشای پشتًْگاس ّ اطشافیاىتیواس ّخْد ًذاسد.
2هوکي اعت دس هٌاطمی تشق ّخْد ًذاشتَ تاشذ.اگش اص دعتگاٍ پشتاتل تشای گشفتي ػکظ کوش ّ یا شکن
اعتفادٍ کٌٌذ کَ ًیاص تَ ششایظ تاالیی داسد اص تکٌیک  Multi Expouseاعتفادٍ هی کٌٌذ یؼٌی
چٌذیي تاس  ،پشت عش ُن اص تیواس ػکظ هی گیشًذ ّ دس طْل هذت ػکغثشداسی  ،تیواس اصال ً
ًثایذ حشکت کٌذ.
2دستگاه مٌبایل ( متحرک  ) :ایي دعتگاٍ تضسگتش ّ عٌگیي تش اص دعتگاٍ پشتاتل اعت ّتْعظ یکغشی چشخ  ،تشاحتی تش سّی صهیي حشکت هی کٌذ  .ایي دعتگاٍ تْاى ّ شذت خشیاى
تیشتشی ًغثت تَ دعتگاٍ پشتاتل داسد ( حذّد ، mA 100شذت خشیاى داسد) .

ژنراتٌرىای رخیره نیرً
ٌُگاهیکَ دعتگاُِای هتحشک سادیْگشافی تَ اتاق تیواس تشدٍ هی شًْذ  ،هٌثغ تغزیَ دس
دعتشط ،اغلة ًاکافی اعت  .ژًشاتْسُای رخیشٍ ًیشّ  ،تذّى ًیاص تَ یک هٌثغ تغزیَ خاسخی ،
ًیشّی الصم تشای الهپ اشؼَ  xسا فشاُن هی عاصًذ  .ایي دعتگاُِا تَ عَ دعتَ تمغین
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هی شًْذ:
1ژنراتٌرىای باتری دار2ژنراتٌرىای تخلیو خازنی3ژنراتٌر با ترکیبی از مٌرد 2ً 1 1ژنراتٌر باتری دار:دس تؼضی اص دعتگاُِای پشتاتل اشؼَ  xاص یکغشی تاطشی خِت تْلیذ ّلتاژ تاال ّ ُوچٌیي
خشیاى فیالهاى  ،اعتفادٍ هی گشدد  .ایي دعتگاٍ اًشژی  ACتشق شِش سا گشفتَ ّ تصْست DC
تثذیل کشدٍ تا دس تاطشی شاسژ ّ رخیشٍ گشدد  .عپظ دّتاسٍ تَ خشیاى  ACتثذیل هی شْد تا اص
ژًشاتْس تتْاًذ ػثْس کٌذ ُ .ش پیل ( تاطشی ) دس هدوْػَ تاتشی ُا  ،اختالف پتاًغیلی تمشیثاً تشاتش
تا ّ 1/5لت ( هشاتَ یک تاطشی اعتاًذاسد چشاؽ لٍْ ) ایداد هی ًوایذ .تٌاتشایي ُضاساى پیل
خِت ایداد ّلتاژ لْی کَ دس سادیْلْژی تشخیصی هْسد اعتفادٍ اعت  ،الصم هی تاشذ.
عیغتن کٌتشل دس یک ژًشاتْس تاتشی داس هشاتَ ژًشاتْسُای هؼوْلی اعت  .علکتْس  KVدس
هْاسد ّلتاژ لْی تْعیلَ اضافَ ّ کن ًوْدى پیلِا  ،اختالف پتاًغیل دّ عش الهپ سا تٌظین
ًوایذ .
تْخَ ًوائیذ کَ تاطشی ُا یک پتاًغیل ثاتت ایداد هی ًوایٌذ لزا علکتْس ّلتاژ لْی  ،یک
علکتْس  KVهی تاشذ ّ ًَ یک علکتْس  KVP .خشیاى فیالهاى تْعیلَ یک هماّهت هتغییش کَ
دس هذاس فیالهاى لشاس دادٍ شذٍ اعت ( علکتْس هیلی آهپش ) تٌظین هی گشدد  .یک آهپش هتش دس
طشف ّلتاژ پائیي الهپ اشؼَ ایکظ ( ًضدیک پتاًغیل صهیي ) هیضاى خشیاى سا دس هذاس اًذاصٍ هی
گیشد  .تاتشی ُا هیثایغت هتٌاّتاً شاسژ شًْذ ّلیکي دس ػیي حال اًشژی کافی تشای
اکغپْژسُای هتؼذد سا دس خْد داسًذ.
2ژنراتٌرىای تخلیو خازنی :ًْع دیگشی اص ژًشاتْسُا کَ اهشّصٍ دس سادیْلْژی کلیٌیکی هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشًذ ،
ژًشاتْسُای هدِض تَ عیغتن تخلیَ خاصًی اعت  .یک خاصى ّعیلَ الکتشیکی تشای رخیشٍ
ًوْدى تاس یا الکتشًِّا هی تاشذ  .ایي ّعیلَ شاهل دّ صفحَ فلضی خذا اص یکذیگش هی تاشذ .
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ّ فضای دی الکتشیک اص ُْا پش هی شْد ٌُ .گاهیکَ تؼذادی الکتشّى تَ ػٌْاى ًوًَْ اص یک
تاتشی تشسّی یکی اص صفحات ً ،یشّ ّاسد هی آّسًذ  ،تؼذاد هشاتِی اص الکتشًِّا اص صفحَ دیگش
دّس هی شًْذ ّ ُیچ خشیاًی اص خاصى ػثْس ًوی کٌذ  .دس ایي ًْع ژًشاتْسُا  ،خاصًِا تاس خْد سا
دس داخل الهپ اشؼَ  xتخلیَ هی ًوایٌذ.
خاصًِا تْعیلَ هذاسی شاهل یک هثذل افضایٌذٍ ّ یکغْکٌٌذٍ تا ّلتاژ تاالیی شاسژ هی گشدًذ .
ایي هذاس دلیماً هشاتَ هذاسُای یکغْ عاص هی تاشذ ّلیکي یک خاصى خایگضیي الهپ هْلذ
اشؼَ  xشذٍ اعت  .یکغْ کٌٌذٍ ُا خشیاى هتٌاّب خشّخی اص تشاًغفْس سا تصْست خشیاى
هغتمین دسآّسدٍ ّ اص لغوت خاصًی هذاس ػثْس هی دٌُذ  .اص آًدا کَ تاس الکتشیکی دسّى خاصى
تتذسیح ّ دسطْل صهاى تشکیل هی گشدد لزا دس هذاس شاسژ خاصى هی تْاى اص یک هدوْػَ ًغثتاً
کْچک هثذل ّ یکغْکٌٌذٍ اعتفادٍ ًوْد .
دس یک ژًشاتْس هؼوْلی اشؼَ  ، xتشاًغفْسهش ّ یکغْکٌٌذٍ ُا هیثایغت تَ ًحْی عاختَ
شًْذ کَ دس کوتش اص چٌذ هیلی ثاًیَ ( ُضاسم یک ثاًیَ ) حذاکثش تْاى ( ّلتاژ* خشیاى ) سا تَ
دعت آّسًذ ّ عپظ ایي تْاى سا دس طْل اکغپْژس حفظ ًوایٌذ  .یک هذاس تخلیَ خاصًی هوکي
اعت خِت شاسژ کاهل تَ چٌذیي دلیمَ صهاى احتیاج داشتَ تاشذ ّ عپظ دس هذت ًغثتاً
کْتاُی تخلیَ شْد.
ّلتاژ دّعش الهپ اشؼَ ایکظ  ،دس لحظَ اکغپْژس حذاکثش همذاس خْد سا داساعت  .دس ایي صهاى
خاصًِا کاهال ً شاسژ هی تاشٌذ ّ یک خشیاى صیاد اص الهپ اشؼَ  xػثْس هی ًوایذ ُ .وضهاى تا
ػثْس خشیاى  ،هیضاى تاس دس سّی خاصى کاُش یافتَ ّ ّلتاژ افت هی ًوایذ  .ژًشاتْسُای تخلیَ
الکتشیکی ّ تک فاص ُش دّ ایداد یک ّلتاژ پالغذاس هی ًوایٌذ ّ دس ًتیدَ اًشژی اشؼَ ًغثت تَ
ژًشاتْسُای عَ فاص ّ تاتشی داس کَ ُش دّ یک ّلتاژ تمشیثاً ثاتت سا تْلیذ هی کٌٌذ  ،پائیي تش
خْاُذ تْد.

3ژنراتٌر فرکانس متٌسط: Medium-Frequencey
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ایي ژًشاتْس یک پتاًغیل تمشیثاً ثاتت سا اص طشیك یک هثذل کْچک ّ تا اعتفادٍ اص اصْل خشیاًِای
پشفشکاًظ تشای الهپ هْلذ اشؼَ ایکظ فشاُن هی عاصد  .اصل اعاعی هْسد اعتفادٍ ایي
هی تاشذ  :دس یک هثذل ّ ،لتاژ الما شذٍ دس عین پیچ ثاًْیَ هتٌاعة تا عشػت تغییش دس
خشیاى عین پیچ اّلیَ اعت.
یک هْلذ فشکاًظ هتْعظ  ،خشیاى ُ 60شتض هْخْد دس عیغتن تشق شِشی سا لثل اص تغزیَ
عین پیچ اّلیَ هثذل تا ُ 6500شتض افضایش هی دُذ  .سًّذ تذیي گًَْ اعت کَ  :دس اتتذا
خشیاى ُ 60شتضی یکغْ ّ صاف هی گشدد  .ایي خشیاى هغتمین تذعتگاٍ تششگش chopper
دادٍ هی شْد کَ آى سا تَ یک خشیاى تششی  DCتا فشکاًظ ُ 6500شتض تثذیل هی ًوایذ ّ ایي
خشیاى تَ هذاس اّلیَ یک هثذل ّلتاژ لْی دادٍ هی شْد ّ .لتاژ لْی خشّخی اص هثذل تا فشکاًظ
ُ 6500شتض  ،پظ اص یکغْ عاصی  13000پالظ ّلتاژ لْی دس ثاًیَ تْلیذ هی ًوایذ کَ لثل اص
اسعال تَ الهپ اشؼَ  xتْعیلَ فیلتش صاف هی گشدد  .فشایٌذ فْق ّلتاژ تمشیثاً تذّى دیپل تشای
الهپ اشؼَ  xفشاُن هی آّسد.
یکی اص هضایای ایي ژًشاتْس  ،فشاُن آّسدى یک ّلتاژ ثاتت ّ تمشیثاً ػاسی اص ًْعاى تشای الهپ
اشؼَ  ، xصشفٌظش اص خشیاى ّسّدی اعت ّ تَ ُیچ هٌثغ تغزیَ خاص ّ یا تٌظین کٌٌذٍ ّلتاژ
احتیاج ًوی تاشذ.

مسیت دیگر اینگٌنو ژنراتٌرىا  ،انذازه کٌچک آنياست  ،این انذازه کٌچک مخصٌص ًا
برای دستگاىيای قابل حمل ً نقل ( پرتابل ) مطلٌب است.

