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شبیه ساز نیروی وزن در تصویربرداری 
 پزشکی

با کمک این دستگتهتان  وتیتزن  ن ن دز 
گصنیز بزداز  پ شكي دز واحیه كتمتز  
شبیه سا   فشاز مگواسب با ن ن نازدن 
بز مهزن ها  كمز   اودا ن گیتز  ن ن 
ن سایز پازامگتزهتا  دلتیتم ن متحتاستبته 
فشاز منزد ویا  بزا  شبیه ستا   ن ن 
بز هز پا، اعمام پینسگه فشاز با اسگتاتادن 
ا  محنزها  ایجاد كوودن مج ا ن ومایت  
فشاز منجتند دز كته هتز پتا بصتنز  

 كامالً مج ا  صنز  می گیزد.

دز این زن  با اسگاادن ا  یك جلیقه قابم 
گوظیم مگواسب با جسم مددجن كه متنجتب 
ثاب  شدن یك طزه بدن شدن ن استگتاتادن 

هایي كه با جمع شدن موجتز بته  ا  گسمه
ایجتاد فشتاز دز متهتزن كتمتز متیتشتند ن 
وهایاگا سبب كوگزم ن اودا ن گیتز  فشتاز 

 ایجاد شدن میشند.
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 مشخصات فني محصول       

در شبيه سازي نيروي وزن در تصوير برداري 

پزشكي در ناحيه كمر؛ شبيه سازي فشار متناسب 

با وزن وارده بر مهره هاي كمري؛ اندازه گيري وزن 

و ساير پارامترهاي دخيل و محاسبه فشار مورد نياز 

براي شبيه سازي وزن بر هر پا، اعمال پيوسته فشار 

با استفاده از محورهاي ايجاد كننده مجزا و نمايش 

  فشار موجود در كف هر پا بصورت كامالً مجزا

 صورت مي گيرد.

در اين روش با استفاده از يك جليقه قابل تنظيم 

متناسب با جسم مددجو كه موجب ثابت شدن يك 

طرف بدن شده و استفاده از تسمه هايي كه با جمع 

شدن منجر به ايجاد فشار در مهره كمر مي شود و 

نهاياتا سبب كنترل و اندازه گيري فشار ايجاد شده 

 مي شود.

همچنين روش اندازه گيري نيرو با استفاده از 

محورهاي متحرك و انتقال نيرو از طريق تسمه ها 

و پدال هاي متحرك جهت تنظيم نيروي متناسب 

 است.

تفاوت عکس با استفاده از دستگاه ساخته شده 

 و بدون آن

 آدزس:گهزان.خ ن زا.زنبه زنی خ سی نپوجم.
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 شبیه ساز نیروی وزن در تصویربرداری پزشکی

 بدون استفاده از فلز 

 دوسيستم اندازه گيري وكنترل 

 دو نمايشگر مجزا 

 قابليت كاليبراسيون

 قابليت مقياس بندي

 برخي از مزایای دستگاه

  سرعت و دقت و كاهش خطا

  بهبود كيفيت خروجي

  كمك به تشخيص بهتر در تصوير برداري


