چکيده
بر طبق امار ساالنه  71ميليون تصوير پانوراميک دندان در اياالت متحده و  71ميليون در ژاپن و  7/5ميليون در
انگلستان تهيه مي گردد .در کنار اين شيوه تصوير برداري ،شيوه هاي ديگري نظير تصوير برداري راديو گرافي
معمولي نيز وجود دارند .اما تصوير راديوگرافي معمولي فقط قسمت کوچکي از دهان را نشان ميدهد .دستگاه
پانوراميک در مقايسه با راديوگرافي معمولي داراي مزاياي خاص خود ميباشد به گونه اي که موجب شده اين تصاوير
رواج زيادي پيدا کنند.
اين تصاوير داراي يک مشکل عمده مي باشند و آن بزرگنمايي غيريکنواخت تصوير است  .به عبارت ديگر نقاط
مختلف تصوير در ضرايب غيرهمسان بزرگنمايي ضرب مي شوند و اين موجب شده که ابعاد بدست امده از اين
تصاوير قابل استناد نباشد  .معموال پزشک در کنار اين تصاوير  ،يک تصوير راديوگرافي معمولي نيز تجويز مي کند و
از اين تصوير پانوراميک به عنوان يک تصوير ارزيابي اوليه استفاده مي کند.
در اين پژوهش سعي شد با استفاده از فانتوم بزرگنمايي مذکور در نقاط مختلف محاسبه گردد و توسط curve
 fittingنگاشتي جهت بهبود تصوير ارائه شود.
براي  4نوع فک بيضوي بزرگ و کوچک  ،مربعي بزرگ و کوچک قالب تهيه شده و به کمک قالبها فانتومهايي ساخته
شد .در ادامه از اين فانتوم ها به کمک دستگاه پانوراميک  planmecaتصوير برداري صورت گرفت .با انتخاب
تعدادي نقطه شاخص و قياس مکان آنها با مکان واقعي که مي بايست در نقاط قرار مي گرفتند ،براي هر فک
نگاشتي محاسبه گرديد تا براي رفع بزرگنمايي براي آن فک بکار رود .مقدار بزرگنمايي نيز در دو راستاي عمودي و
افقي براي فکهاي مختلف محاسبه گرديد.
بزرگنمايي افقي براي فکهاي مختلف بطور کلي از قسمت خلفي به قسمت قدامي کم ميشود و در قسمت قدامي اين
بزرگنمايي کامال ازبين ميرود و تبديل به کوچکنمايي ميشود .براي فک مربعي کوچک بزرگنمايي عمودي بين
 7/66تا  7/55از داخل به خارج تغيير کرد .براي فک مربعي بزرگ بين  7/67تا  7/51تغييرات داشت .اين تغييرات
براي فک بيضوي کوچک بين  7/33تا  7/66بود .فک بيضوي بزرگ نيز داراي تغييرات بين  7/71تا  7/33بدست
آمد.
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