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 أهذاف انفصم 

 السٌنٌة األشعة أهمٌة إظهار•

 الجزٌئات بنٌة على والتعرؾ العلمٌة البحوث فً -    
 الحٌوٌة

   الشعاعً التصوٌر -   

   بأنواعه التنظٌر -   

 األجٌال خالل من) المحوري الطبمً التصوٌر -    
 (المختلفة

 (األول الفصل) العظام هشاشة عن الكشؾ -   
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 نألشعح انسٍنٍح  رونتجناكتشاف 

 

 

 

 

 

 
تسرع اإللكترونات  .السٌنٌةأنبوب األشعة 

الصادرة عن فتٌل مسخن فً أنبوب مفرغ بكمون 

وعندما تسقط هذه اإللكترونات على سطح  .مرتفع

 المصعد، تصدر األشعة السٌنٌة

 صورة ٌد باألشعة السٌنٌة
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 انعراج األشعح انسٍنٍح

 

 

 

 

 

 

 

 
 الترتٌب الذري فً جسم صلب بلوري
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 انعراج األشعح انسٍنٍح

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 أول السٌنٌة األشعة النعراج النموذج هذا ٌعد

 عام فً Max von Laue رصده نموذج

 السٌنٌة األشعة من حزمة وجه عندما 1912

 الكشف تم وقد .الزنك كبرٌتٌد من بلورة نحو

 صفٌحة على مباشرة االنعراج نموذج عن

 .فوتوغرافٌة

 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  5 10/26/2017

 أن وكٌؾ الثالث الفصل فً وردت التً الضوئٌة األشعة انعراج بشبكات نذكر

 تمابل السٌنٌة األشعة انعراج حالة فً المدروسة البلورات فً الذرات بٌن األبعاد

 على السٌنٌة باألشعة الحصول ٌتم وأنه .الضوئٌة االنعراج شبكات فً الفتحات

   الشكل فً المبٌن النحو على فٌها االنعراج ٌحدث التً البلورة تمٌز انعراج نماذج



 انعراج األشعح انسٍنٍح

 .انعراج األشعة السٌنٌة عن بلورة

 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  6 10/26/2017

 إذا بناء تداخالا  البلورة فً الشعاعان ٌتداخل
  Iاألطول الشعاع ٌنتملها التً المسافة كانت
ا  عدداا  ٌزٌد  الموجٌة األطوال من صحٌحا
 .II الشعاع ٌنتملها التً المسافة على

 ٌكون عندما البناء التداخل ٌحدث ثَم   وِمن  




sin
2

dm 

3,...2,  1,m



 انعراج األشعح انسٍنٍح

ٌمكن لألشعة السٌنٌة أن 

عن الكثٌر من  تنعرج

 .المستوٌات فً بلورة معٌنة

 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  7 10/26/2017

 واحد صف عن الضوئٌة األشعة تنعرج بٌنما أنه ٌالحظ

 مستوٌات عدة عند السٌنٌة األشعة تنعرج الفتحات، من

 .معٌنة بلورة فً الذرات من



 تسٍط النعراج األشعح انسٍنٍح رجنمى

 (a) انعراج األشعة السٌنٌة عن مادة نموذج

 متعددة التبلور
(b)  مجموعة من الحلقات الدائرٌة

   .التبلورالصودٌوم المتعدد  ألستوأسٌتات
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 DNAاألشعح انسٍنٍح وانـ 

 مقطع فً لولب الدنا المضاعف
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 انتصىٌر تاألشعح انسٍنٍح 

 صمام األشعة السٌنٌة
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 تنٍح أنثىب األشعح انسٍنٍح
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 آنٍح تىنٍذ األشعح انسٍنٍح
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 اطثٍعح األشعح انسٍنٍح وخصائصه

  بٌن فوتوناتها طالة تمع .الكهرطٌسً اإلشعاع أشكال من شكل•

102eV 105وeV، 9-10 بٌن الموجٌة وأطوالهاm 12-10وm. 

 باستخدام والتداخل االنعراج ظاهرتً السٌنٌة األشعة تبدي ال•
 .6m-10 الفتحات بٌن التباعد حٌث عادٌة انعراج شبكات

 بمفعوالت الجسم عبورها لدى السٌنٌة األشعة حزمة تتخامد•

ا  مختلفة  العاللة وفك تحملها التً للطالة تبعا

 األطوال متعدد) األلوان متعدد السٌنٌة األشعة طالة طٌؾ •

 .الموجٌة
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x
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 حٌث البلورات فً السٌنٌة األشعة  بانعراج كرذن 1- 
 فً الفتحات دور تؤدي التً الذرات بٌن األبعاد تكون
 فً الفتحات أبعاد من بكثٌر أصؽر االنعراج شبكة

 .العادٌة االنعراج شبكات

 المتر من التحوٌل بعملٌات باختصار الطالب نذكر 2-
 األنؽستروم وإلى النانومتر وإلى المكرومتر إلى

 فً الفتحات أبعاد مرتبة إدران للطالب لٌتسنى وبالعكس
 لكل الموجً والطول والبلورة االنعراج شبكة من كل
 .والضوئٌة السٌنٌة األشعة من
•  
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 الجسم فً السٌنٌة األشعة تخامد بمفعوالت نذكر 3-

 الطالات حالة فً الفوتوكهربائً بالمفعول •

   المنخفضة

 المتوسطة الطالات حالة فً كومتن وبمفعول•

 عن الكشؾ فً المفعول هذا باستخدام التذكٌر)

  ((العظام هشاشة

 الطالات حالة فً األزواج تولٌد وبمفعول•

   .المرتفعة
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 اطثٍعح األشعح انسٍنٍح وخصائصه

 .الضوئً التصوٌر فلم مستحلبات اسوداد فً تتسبب•

 .تعبرها التً الؽازات تأٌٌن إلى تؤدي•

 .المناحً سائر وفً مستمٌمة خطوط وفك تنتشر•

ا  السٌنٌة، األشعة حزمة تتخامد•  مربع مع طردٌا

 .المنبع عن بعدها
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  ،للتعرؾ للكتاب العودة الطالب من ٌطلب 1-

 على ،لألشعة الهندسً التخامد لانون على باالعتماد

 اإلشعاع ومن الرئٌسً اإلشعاع من الولاٌة أسالٌب

 .االنتثار عن الناجم

 لألشعة الهندسً التخامد مرور إلى اإلشارة2-

 من األول الفصل فً البعد بداللة الكهرطٌسٌة

 الحدٌث لدى ًف أخرى مرة معنا وسٌمر الكتاب

 فً الصوتٌة فوق لألمواج الهندسً التخامد عن

 (15الفصل) والموجٌة االهتزازٌة الحركات فصل
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 انشعاعٍحوخصائص انصىرج  انشعاعٍحنتقنٍاخ ا

 التصوٌر الشعاعً التقلٌدي على األفالم

 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  18 10/26/2017

 على العظام مسمط ٌكون حٌث

 ألن نظراا  اللون أبٌض الفلم

 السٌنٌة األشعة تولؾ العظام

 وٌكون لتسوده، الفلم تبلػ فال

 على الرخوة النسج مسمط

   
ا  واألسود األبٌض بٌن الرمادٌة من درجة  بمدر . السٌنٌة لألشعة امتصاصها لشدة تبعا

ا  أكثر تكون ما  فٌها السٌنٌة األشعة تخامد ٌكون ما بمدر أو) السٌنٌة لألشعة امتصاصا

 ٌزال ما .البٌاض إلى ألرب الرمادٌة من درجة الفلم على مسمطها ٌكون (أعلى

ا  األكثر التمانة الشعاعً التصوٌر  إمكان مع جرعاتها وضعؾ صورها لجودة شٌوعا

 .بها االحتفاظ



 آنٍح انتصىٌر انشعاعً  انتقهٍذي تاألشعح انسٍنٍح 
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 انتقنٍاخ انشعاعٍح 
 التقلٌدي والمتلفز  التنظٌر الشعاعً •

 صورة تحدث متفلورة شاشة التملٌدي الشعاعً التنظٌر ٌستخدم -

 الممترن الشعاعً التنظٌر أن حٌن فً السٌنٌة، األشعة بتأثٌر مضٌئة

 الجسم بنى وبدراسة الجرعة بتخفٌض ٌسمح للسطوع بمضخم

ا     . (المتلفز) النهار وضح وفً ،(الجسم أعضاء حركة) دٌنامٌكٌا

   السٌنٌة األشعة تمنٌات تكمل أخرى تصوٌر تمنٌات ظهرت ولد-

 بالرنٌن التصوٌر طرٌمة تناول سٌتم بأنه اإلشارة تجدر-

 الفاصلة بالممدرة السٌنٌة األشعة صور تضاهً التً المؽنطٌسً

 بٌن التمٌٌز فٌهما ٌمكن أي تشرٌحٌة، التمنٌتٌن صورة نإ وٌمال

   . بوضوح النسج
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 انتصىٌر انرقمً انمتهفز

 التصوٌر الوعائً الرقمً 

 نموذج لصورة وعائٌة تم 

 .الحصول علٌها بالطرح الرقمً
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 الصورة التماط فٌها ٌعاد حدٌثة، تمانة هًو

 السطوع مضخم شاشة على المتشكلة
ل طرٌك عن الثانوٌة ِ   converter محو 

 ٌموم digital رلمً / analogic تمثٌلً

 .منها نمطة لكل رلم بتعٌٌن

 على ٌزٌد ما بتمثٌل الحالٌة األجهزة تسمح 

 بٌن (رمادٌة درجة) للسطوع لٌمة مئتً

 .والظالم العظمى اإلضاءة
 250,000 نحو الصورة عناصر عدد ٌبلػ 

pixel (مصفوفة عناصر عدد ٌمثل 

  ،(الصورة

 .picture element للعبارة اختصار وهً صورة عنصر ٌعنً pixel البكسٌل أن ٌذكر



 انكثافاخ انشعاعٍح

 .صورة تظهر الكثافات األساسٌة األربع
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 وممابالتها الجسم فً المختلفة الشعاعٌة الكثافات استعراض 1-

 أن إلى والتلمٌح (الشكل فً) الٌسار إلى الرمادٌات سلم على

 مسمط ٌمٌل بٌنما السواد إلى مسمطها ٌمٌل الهوائٌة الكثافة

 بٌن النسج بمٌة كثافات وتمع البٌاض إلى العظمٌة الكثافة

 .والعظمٌة الهوائٌة الكثافتٌن
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 انتصىٌر انتقهٍذٌح تقاناخعٍىب 
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 لمختلؾ مسالط تتضمن الحاصلة الصور أن1- 

 .السٌنٌة األشعة بها تمر التً النسج

 والطحال الكبد برنشٌم من كل أطر تمٌٌز عدم2- 

  الكلٌتٌن، أو والبنكرٌاس والكبد
 والمادة البٌضاء المادة بٌن التمٌٌز ؼٌاب 3- 

 الدماغ فً السنجابٌة



 آفاق فً األشعة علم تطور  إلى نشٌر•

 السٌنٌة، باألشعة ٌستبدل كان فمد مدهشة،

ا،  أخرى استكشاؾ وسائل تدرٌجٌا

   الصوتٌة فوق كاألمواج •

 .النوويالمؽنطٌسً  أوالتجاوب•
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 انتصىٌر انتقهٍذٌح تقاناخنهتخهص من عٍىب 
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 الجسم فً لمماطع صور على الحصول أمكن 1- 

 التصوٌر وفلم السٌنٌة األشعة أنبوب جملة بتدوٌر

 نماط مستوي عند متعاكسٌن اتجاهٌن فً الشعاعً

 هو السٌنٌة األشعة تركٌز فٌها ٌكون التً الجسم

  .مشوشة كانت الحاصلة الصور ولكن األكبر،

 ومعالجة بالحاسوب االستعانة إلى دعا مما2- 

 لتحسٌن مناسبة حاسوبٌة بمرشحات الصور

  .المحوسب الممطعً التصوٌر محله فظهر الصور



 انتصىٌر انمقطعً انمحىسة

 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  27 10/26/2017

 فٌها التشرٌحٌة البنى عرضانٌة، بمماطع المحوسب الممطعً التصوٌر ٌزودنا1- 

 . األعضاء أطر لرؤٌة كافٌة وتباٌناتها واضحة،
 والكبد والطحال الكبد برنشٌم من كل أطر ٌظهر الذي الصدى تصوٌر ظهر كما2- 

   الكلٌتٌن، أو والبنكرٌاس
   األبعاد ثالثٌة بصور ٌزودنا الذي النووي المؽنطٌسً التجاوب تصوٌر ظهر كما3- 

ا  وأكثر ؼنى أكثر    .تباٌنا



 :وهً الممطعً التصوٌر أجهزة مكونات ةسرعب ستعرضن 1- 

 لمسح الممابلة الجهة فً وكاشؾ السٌنٌة لألشعة ضٌمة حزمة

 ٌسجلها التً البٌانات لمعالجة ومنظومة تصوٌره المراد الممطع

  .الممطع صورة على والحصول الكاشؾ

ا  المحوسب الممطعً التصوٌر تطبٌك ٌمكن2-   على أٌضا

 النظائر إصدارات وعلى الصوتٌة فوق باألمواج التصوٌر

 التجاوب وعلى (13الفصل فً-النووي الطب فً) المشعة

   .النووي المؽنطٌسً

اإلشارة إلى أن التصوٌر بالصدى ٌدرس فً الفصل السابع 3- 

عشر وتصوٌر التجاوب المؽنطٌسً النووي ٌدرس فً الفصل 
 .  الثانً والعشرٌن
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 انتصىٌر انمقطعً انمحىري

 .المحوسبالماسح المستخدم فً التصوٌر المقطعً 
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 الممطع بمسح ٌتم التصوٌر أن إلى نشٌر 1- 

 على دورانٌة حركة بإجراء تصوٌره المراد

 .والكاشؾ  السٌنٌة األشعة حزمة
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 انتصىٌر انمقطعً انمحىري

 كامل من النافذة األشعة تقاس إِذ   .مروحٌة حزمة ذو ماسح

 المنبع من كل ٌدور .زاوٌة كل عند نفسه الوقت فً المقطع

  .مختلفة زواٌا عند قٌاسات ألخذ والكاشف

 من حزمة توجٌه ٌتم للماسح، آخر نوع فً

 نحو مغنطٌسٌة بحقول المنبع من اإللكترونات

 .بالمرٌض تحٌط (مصاعد)  التنغستن من أهداف
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 السٌنٌة األشعة من مروحٌة حزمة استخدام إلى اإلشارة1- 
 تسرٌع إلى ٌؤدي (الٌسار إلى الشكل) الكواشؾ من ومجموعة

 على الحصول سرعة ثم ومن تصوٌره المراد الممطع مسح
 على الحصول سرعة وبالتالً مسحه تم الذي الممطع بٌانات

 . الصورة

 لكل المٌكانٌكٌة الحركة ؼٌاب إلى األٌمن الشكل فً اإلشارة2- 
ا  والكواشؾ السٌنٌة األشعة أنبوب من  حزمة اتجاه وإن تماما

 ومن تؽٌٌره ٌتم الذي هو  المصعد على تسمط التً اإللكترونات
 (المصعد على) األشعة حزمة منه تصدر الذي المولع تؽٌٌر ثم

 .متتالٌة لمماطع صور على الحصول فً كبٌرة سرعة ثم ومن

 التصوٌر أجٌال تطور استعراض سٌتم أنه إلى اإلشارة 3- 
 .الصورة على الحصول سرعة تزاٌد نحو الممطعً
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 انتصىٌر انمقطعً انمحىري

 تشكل الصورة

 كبٌر عدد من مؤلفة لصورة مثال

 الصغٌرة البكسالت أو المربعات من

 الفاصلة المقدرة أن ولو والعدٌدة،

 .هزٌلة الصورة لهذه
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 األشعة حزمة تمسحه الذي الممطع بتمسٌم الصورة تشكٌل ٌتم 1- 
 Volume Elements (فوكسٌالت) حجمٌة عناصر إلى السٌنٌة

(VOXELs)، وتحوٌل حجمً عنصر كل فً التخامد ممدار وتعٌٌن 
 تلفزٌون شاشة علىPIXEL  صورة عنصر إلى  حجمً عنصر كل
ا  واألسود األبٌض بٌن الرمادٌة من درجة بإعطائه حاسب أو  تبعا

 عناصر عدد ٌكون ما وبمدر .الحجمً العنصر فً التخامد لممدار
 ظاهرة وهً أعلى للصورة الفاصلة الممدرة تكون أكبر الصورة
 الموباٌالت مع تعاملهم خالل من دراسة دون من الشباب ٌعرفها
   .الرلمٌة التصوٌر وأجهزة

 تظهر حٌث ضعٌفة الٌسار إلى للصورة الفاصلة الممدرة أن نجد2- 
 ممدرة على تدل الوسط فً الصورة بٌنما الصورة، عناصر فٌها

 الطبٌعة واضع بشكل األٌمن الشكل فً وتظهر عالٌة، فاصلة
 .للصورة التربٌعٌة
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 فً انعنصر انحجمً انتخامذكٍفٍح انحصىل عهى 

 المكروٌة باإللكترونٌات باالستعانة الحساب ٌتم•

 . الرٌاضٌة والخوارزمٌات

 الخوارزمٌات•

 ألنه كبٌرا   وقتا   تنفٌذها ٌستغرق  .المصفوفً الحساب خوارزمٌة–

 القٌاسات كل أخذ بعد إال بها الحساب ٌبدأ ال

 سرٌعة وهً Convolution Function التالف تابع خوارزمٌة–

 وضعٌن بٌن تقاطع حدث فور بها الحساب ٌبدأ إذ . التنفٌذ

 السٌنٌة لألشعة مختلفٌن
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  (انماسح)انمقطعٍح تطىر مقاٌٍس انكثافح 

 

فً  الدورانٌة االنسحابٌةالحركة 

 .ماسح الجٌل األول

  انسحابٌةوحركة  دورانٌةحركة 

 ماسح الجٌل الثانً -جزئٌة 

 (.دورانٌةحركة )الثالث الجٌل 
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يٍ حزيت ضٍقت يٍ األشعت انسٍٍُت وكاشف واحذ ٌتأنف األول انجٍم 

  كبٍزة وحزكت دوراٍَت وٌستغزق وقتاً طىٌالً ،  اَسحابٍتوٌقىو بحزكت 
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ٌتأنف يٍ حزيت يزوحٍت ويجًىعت يٍ انكىاشف ٌقىو بحزكت انجٍم انثاًَ 

 .  صغٍزة وحزكت دوراٍَت وٌستغزق وقتاً أقصز يٍ انجٍم األول اَسحابٍت
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ٌتأنف من حزمح مروحٍح ومجمىعح كىاشف وٌختصر انحركح انجٍم انثانث 

 .  ساتقٍهوٌقىو تحركح دورانٍح فقط وٌستغرق وقتاً أقصر من  االنسحاتٍح
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ٌتكىٌ يٍ حزيت يزوحٍت وحهقت ثابتت يٍ انكىاشف انجٍم انزابع 

 .  وٌستغزق فً انًسح يذة أقصز
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األشعت انسٍٍُت وانكىاشف ، وٌعتًذ ألَبىب انسًٍُائً انذي ٌهغً انحزكت انًٍكاٍَكٍت انًاسح 

تغٍٍز يىقعها عهى انًصعذ وبانتانً تغٍٍز انًىضع اإلنكتزوَاث، ثى عهى تغٍٍز اتجاِ حزيت 

 .يٍ انًصعذ انذي تصذر يُّ حزيت األشعت انسٍٍُت وبانتانً انحصىل عهى يقاطع يتعذدة
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