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מוקד הקרן והשפעתו על חדות התמונה
The focal point and its influence on the image sharpness (resolution)
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Umbra and penumbra
When the focal point is smaller and
more focused, the shadow is
sharper.
Try this – observe the shadow of a
pen illuminated by the light from
your mobile phone or by the
general light in the room.
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צל וצל חלקי – שוליים
.ככל שמוקד האור קטן וממוקד יותר הצל יותר חד
נסו זאת – הביטו בצל של עט מואר באור החדר או מואר באור
.מהטלפון
צל
מל
א

For this reason the X-ray beam is
focused.
Every tube has a large and small
focal points.
In case mA or kV are high. it is
difficult to cool a small focal point.
Then the focal point is enlarged and
we loose resolution.
Small focal point - ca. 0.2 nm, large
focal point – ca. 0.6-0.8 nm.
A large person or a dense part
requires a larger focal point.
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.מסיבה זו ממקדים את אלומת קרני הרנטגן
.לכל שפופרת יש מוקד קטן ומוקד גדול
 קשה לקרר מוקד קטן ואז, גדולkV  גדול אוmA אם יש צורך ב
.מגדילים את המוקד ומפסידים חדות
.0.6-0.8 nm  מוקד גדול – כ,0.2 nm מוקד קטן – כ
)(שניהם די קטנים
. צריך מוקד גדול,אדם שמן או חלק צפוף

Image source:
http://www.viz.tamu.edu/faculty/parke/ends375f04/notes/sec7_5.html
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מוקד אור נקודתי
point light source

Source: http://faculty.ycp.edu/~dbabcock/PastCourses/cs470/labs/lab16.html
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מוקד אור לא נקודתי
extended light source

צל חלקי
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Collimator
Collimators for X-rays are made of lead sheets. Inside the
tube there is a light source that demonstrates the area
defined by the collimators. The aim of the collimator is to
irradiate only the needed parts.

קולימטור
קולימטורים לקרני רנטגן עשויים מלוחות עופרת
(בתוך השפופ' מקור אור שמאפשר לראות מה הקולימטורים
)עושים
מטרת הקולימטור – צמצום – להקרין רק את מה שדרוש לראות

Sources: http://digitalradiographysolutions.com/how-to-position-a-perfect-rao-sternum/
http://dicom.nema.org/medical/Dicom/2015a/output/chtml/part03/sect_C.8.7.3.html
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ממוגרפיה
ופרמטרים נוספים בשפופרת רנטגן והתאמתם לצילום הנדרש

Mammography
and other parameters of the X-ray tube and their compatibility with the needed radiograph

 לעיתים גם מתחת, כול אישה מעל גיל חמישים לפחות פעם בשנתיים,בישראל ובעולם המערבי
. התאמות הפרמטרים למינימום קרינה, בדיקת סקר.לגיל חמישים
In Israel and in the western world, every women 50 yeas of age or more, at least once in
two years, sometimes below 50 as well. Screening, parameteres modified for minimum
radiation exposure.
Prof. Rachel Katz-Brull. All rights
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Anode angle – the smaller the anode angel the smaller the
actual focal point.
The anode angle is a constant parameter of the X-ray tube
and cannot be changed. Various angles for various
applications.
For mammography, a very high resolution is needed and
hence the anode angle is small.

זווית האנודה – ככל שזווית האנודה קטנה יותר הגודל האפקטיבי
.של המוקד קטן יותר
זווית האנודה היא גודל קבוע של שפופרת ולא ניתן לשינוי – זוויות
 לדוגמה – בממוגרפיה נדרשת חדות רבה.שונות לשימושים שונים
.ולכן זוויות אנודה קטנות יותר

Source: https://en.wikibooks.org/wiki/Basic_Physics_of_Digital_Radiography/The_Source
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Focal point
Anode
angle

ac > ab

a
b

c

Longer route
through the
anode leads to
more
absorption

המוקד של האלומה הוא בפועל בתוך
.האנודה
 חלק מהפוטונים שנפלטים,כלומר
מהאנודה נבלעים באנודה – זהו הגורם
Heel effect לאפקט העקב
The actual focal point is inside the
anode. i.e. some of the photons that
are emitted by the anode are absorbed
by the anode. This is the cause of the
heel effect.
Source: http://pocketdentistry.com/1-physics/
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Source: https://www.slideshare.net/dbc9427/basics-of-radiation-and-production-of-x-rays
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ממוגרפיה – מיקום השד בהתאם לאפקט העקב

Mammography – positioning of the breast according to
the heel effect
On the cathode side – higher density of photons due to
the heel effect. This phenomenon is used for efficient
scanning in mammography. The thick part of the breast
is placed on the cathode side.

.בכוון הקתודה – צפיפות גדולה יותר של פוטונים בשל אפקט העקב
 החלק העבה של.תופעה זו מנוצלת לסריקה יעילה בממוגרפיה
.האיבר ממוקם בכיוון הקתודה

Sources: https://www.slideshare.net/xanthoid/recent-advances-in-mammography
https://sites.google.com/site/frcrphysicsnotes/mammography
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Source: http://www.sprawls.org/resources/MAMMO/module.htm

.שפופרת ממוגרפיה הינה ייחודית ושונה משאר צילומי רנטגן
 נמוךkV עבור ממוגרפיה דרוש
. נמוך מאד25 kV אבל הסיכוי לקרינת בלימה ב
.לכן משתמשים בקרינה אופיינית
. ולכן אינה מתאימה75 kV אבל הקרינה האופיינית של טונגסטן היא ב
.מצד שני טונגסטן דרוש לעמידות בחום
 סמ6-10 עובי השד אחרי קומפרסיה – כ
) (מולי17 kV לרקמת שד דקה דרושים פוטונים של
) (רודיום20 kV לקרמת שד עבה דרושים פוטונים של
.נמצאו החומרים מוליבדנום ורודיום העונים על הדרישות
.ולכן האנודה מצופה בטבעת אחת במוליבדנום ובטבעת המקיפה אותה ברודיום
– כך באותה שפופרת אפשר להשתמש בשני סוגי הקרינות האופייניות – לשד קטן
. לשד עבה – רודיום,מולי

A mammography X-ray tube is unique and different from other X-ray tubes.
Low kV is needed, but, the chance for deceleration radiation at 25 kV is very low. For this reason we use the characteristic
radiation.
But, the characteristic radiation of Tungsten is an 75 kV and therefore not suitable. On the other hand, Tungsten is needed
for heat absorption. The thickness of the breast after compression is about 6-10 cm.
For a thin breast tissue, photons of 17 kV are needed (moly). For thick breast tissue, 19-20 kV photons are needed
(rhodium). Molybdenum and Rhodium were found to meet those requirements.
For this reason the anode is coated with 1 ring of rhodium and 1 ring of molybdenum. In this way the same tube is used for
both small and large breast.
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מכוונים את הקרן למוליבדנום או
.לרודיום המצפים את האנודה

 זה ניתן לעשות.את קרינת הבלימה הלא יעילה (אבל מזיקה) נרצה לחתוך
 לפוטונים של קרינה אופיינית אין די.על ידי פילטר העשוי ממוליבדנום
. לא יכולים ליינן את המוליבדנום ולכן עוברים דרכו.אנרגיה כדי ליינן
 האלקטרונים עפים.פוטונים של קרינת בלימה כן יכולים ליינן ולכן נבלעים
.לכיוונים שאינם משפיעים על הסריקה
.ללא פילטר – יותר פוטונים שמגבירים את הפיזור ומורידים ניגודיות
The beam is aimed towards molybdenum or rhodium coating.
The ineffective (but harmful) deceleration radiation should be omitted. This is done using a filter made of molybdenum.
The characteristic radiation photons do not have enough energy to ionize molybdenum and therefore they pass through
it. Deceleration radiation can ionize and are absorbed. The electrons are scattered to directions that do not affect the
scan. Without the filter there will be more photons that increase scatter and decrease contrast.
Source: http://www.sprawls.org/resources/MAMMO/module.htm
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Differences between X-ray tubes for mammography and others

X-ray tube

Mammography

Radiation

Deceleration

Characteristic

Anode material

Tungsten

Tungsten coated
with moly or
rhodium

Anode angle

Larger

Smaller

Focal point

Larger

Smaller*

Filter is used for:

Absorb photons
Absorb photons
with lower energy with higher
which is
energy that
ineffective but
originate form the
harmful. (Copper deceleration
or aluminium, ¼, radiation (Moly or
½ mm).
rhodium).
* it is easier to focus a less energetic beam.

Prof. Rachel Katz-Brull. All rights
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הבדלים בין שפופרת ממוגרפיה לשפופרת רנטגן

שפופרת רנטגן

שפופרת
ממוגרפיה

קרינת בלימה

קרינה אופיינית

סוג הקרינה

טונגסטן

טונגסטן מצופה
מולי או רודיום

חומר האנודה

גדולה יותר

קטנה יותר

זווית אנודה

גדול יותר

*קטן יותר

מוקד

לבלוע ולסנן
לבלוע ולסנן
פוטונים עם אנרגיה פוטונים עם אנרגיה
גבוהה יותר שבאים נמוכה יותר כי
מזיקים ולא
.מקרינת הבלימה
 (נחושת.מועילים
(מוליבדנום או
½ ,¼ ,או אלומיניום
)רודיום
)מ"מ

פילטר

-  הפקולטה לרפואה,כרם- הדסה עין-  מערך הדימות,בריל-פרופ' רחל כץ
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.* יותר קל למקד קרניים פחות אנרגטיות
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אולטראסאונד  -דימות
אולטראסאונד – גלי קול בתדר גבוה מעל טווח השמיעה של האדם )(0 – 20,000 Hz
מהם גלי קול? גל אורך  -הדגמה
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אולטראסאונד היא שיטת דימות רפואי שמשתמשת בגלי קול בתדירות גבוהה ובהדים שלהם.
השיטה דומה במהותה ל  echolocationשבשימוש על ידי עטלפים ,ליוויתנים ,דולפינים,
מערכות סונאר בצוללות (וגם אנשים).
סדר התהליכים באולטראסאונד:
 .1מכשיר האולטראסאונד שולח פולסים של גלי קול בתדירות גבוהה ( 1-5מגה הרץ) לתוך
הגוף בעזרת מתמר.
 .2גלי הקול עוברים בגוף ופוגעים במשטחים בין רקמות (לדוגמה – בין נוזל לרקמה דקה ובין
רקמה רכה לעצם.
 .3חלק מגלי הקול מוחזרים חזרה למתמר וחלק מהגלים ממשיכים לנוע יותר עמוק עד
שפוגשים משטח נוסף בין רקמות ומוחזר משם.
 .4גלי הקול המוחזרים נקלטים במתמר ומועברים חזרה למכשיר האולטראסאונד.
 .5המכשיר מחשב את המרחק בין המשטח שממנו בוצעה ההחזרה למתמר בשימוש
במהירות הקול במים ( 1,540מטר/שניה) והזמן שלקח לכל הד לחזור (מיליוניות שניה)
 .6המכשיר מחשב את עוצמות ההדים והמרחקים שמהם הגיעו ומייצר תמונה דו מימדית
באזור המתמר.
 .7בדימות אולטראסאונד נשלחים מיליוני פולסים ונקלטים מיליוני הדים ) (echoבכל שניה.
המתמר מכוון ישירות לאזור המיועד לבדיקה כדי שההדים ממנו יחזרו למתמר.
Photo courtesy Dynamic Imaging Limited

Ultrasound machine with various
transducer probes
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Photo courtesy Karim and Nancy Nice

Ultrasound image of a growing fetus
(approximately 12 weeks old) inside a
mother's uterus. This is a side view of the
baby, showing (right to left) the head, neck,
torso and legs.

The parts of an ultrasound machine
https://www.physics.utoronto.ca/~jharlow/teaching/phy138_0708/lec04/ultrasoundx.htm
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המתמר:
המתמר הוא החלק המרכזי במכשיר אולטראסאונד .המתמר מייצר את גלי הקול וקולט את ההדים.
המתמר מייצר וקולט את גלי הקול בשימוש בעקרון הנקרא אפקט פיאזואלקטרי
piezoelectric (pressure electricity) effect
עקרון זה התגלה על ידי  Pierre and Jacques Curieב 1880
בתוך המתמר נמצא גביש קוורץ אחד )או יותר( הנקרא גביש פיאזואלקטרי
כאשר מפעילים זרם חשמלי על הגביש הוא משנה צורה במהירות .שינויי הצורה המהירים –
וויברציות – הם אלה שיוצרים גלי קול שמתקדמים קדימה.
באותו אופן – כאשר גלי קול פוגעים במתמר הם פולטים זרמים חשמליים.
בצורה זו – אותו גביש מייצר גלי קול וגם קולט אותם.
במתמר יש גם בולם זעזועים המונע החזרים מהמתמר עצמו.
כמו כן קיימת עדשה אקוסטית למיקוד גלי הקול הנפלטים.
מתמרים מגיעים במגוון צורות וגדלים .צורת המתמר קובעת את שדה הדימות.
תדר גלי הקול משפיע על עומק החדירה וכן על הרזולוציה של התמונה.
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דוגמה קלינית – ציסטה בשחלה

https://www.we
bmd.com/wome
n/ultrasound-ofovarian-cysts

ציסטה – שק סגור – מלא בחומר נוזלי או מוצק למחצה.
נוזל – אין משטחים – אין החזרים – רקמה לא אקוגנית – נראה שחור באולטראסאונד
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דוגמה קלינית – הסתיידויות בבלוטת התריס
הסתיידות – רקמה אקוגנית מאוד (מחזירה את גלי הקול למתמר) ולכן נראית לבנה.

https://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/Thyroid_Ultrasound/03sys/sys-02-02.html
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