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 اصول تاریکخانه 

 :مقذمو

اعتفادٍ هی کٌین ، پظ اص  تشای تقْیشتشداسی اص اًذاهِای تذى x ها اص اؽؼَ ّلتی کَ

. دس آّسین  اطالػات آًِا تقْستی کَ تشای اًغاى لاتل فِن تاؽذ ػثْس اص تذى ، تایغتی

گیشًذٍ ُای . اًجام هی گیشد  Image Receptors ایي تثذیل تْعظ گیشًذٍ ُای تقْیش یا

سادیْگشافی ، ففحات فلْسّعکْپی ،  هاًٌذ فیلن. دس سادیْلْژی اًْاع هختلفی داسد  تقْیش

سادیْگشافی تیؾتشیي  دس ایي هیاى فیلوِای. دّستیي ّ غیشٍ  تقْیش ، تمْیت کٌٌذٍ ُای

گیشًذٍ  ًیض اّلیي ًْع. گیشًذٍ ُای تقْیشی هی تاؽٌذ  هقشف سا داسًذ ّ هؼوْلتشیي ًْع

 . ُای تقْیش اعت کَ تْعظ سًّتگي اعتفادٍ ؽذ

 :تاسیخچَ

 فیلوِا تقْست ففحات ؽیؾَ ای تْدًذ ّ اهْلغیْى سّی دس اّایل تاسیخ سادیْگشافی ،

ظِْس ّ ثثْت هی ؽْد ّ  xپظ اص اکغپْص ؽذى تْعظ اؽؼَ. آًِا کؾیذٍ هی ؽذ 

 ُوضهاى تا ؽشّع. صهاى اص اعکشیي اعتفادٍ ًوی ؽذ  دس آى. عپظ تفغیش هی ؽذ 

کَ تیؾتش اص کؾْس تلژیک  هٌثغ ففحات ؽیؾَ ای.  م 1914جٌگ اّل جِاًی دس عال 

سادیْگشافی  گزاؽت ّ ایي دس فْستی تْد کَ تماضا تشای تْلیذ هی ؽذ سّ تَ کاعتی

 . اصعشتاصاى سّتَ افضایؼ گزاؽتَ تْد

دس آى صهاى اص ًیتشات علْلض . آّسدٍ ؽذ  عپظ تَ هادٍ جذیذی تَ ًام ًیتشات علْلض سّی

ًیتشات . اعتفادٍ هی ؽذ  پایَ فیلوِای یکطشفَ تا یک ففحَ تمْیت کٌٌذٍ تَ ػٌْاى

تَ ُویي دلیل دس دَُ . هْجة آتؼ عْصی هی گشدیذ  علْلض تغیاس آتؼ گیش تْد ّ

دس اّاخش دَُ . تیواسعتاى گشدیذ  هْجة چٌذیي آتؼ عْصی ؽذیذ دس چٌذ30ّ  20 ُای

تمْیت کٌٌذٍ  علْلض تَ ػٌْاى پایَ فیلوِای یکطشفَ تا یک ففحَ  تشی اعتات1920

 پایَ ای اص جٌظ پلی 1960عپظ دس دَُ  . جایگضیي آى ؽذ کَ کوتش آتؼ گیش تْد

پایَ اعتاًذاسد فیلوِای  هؼشفی ؽذ ّ تَ ػٌْاى Du Pont فٌاالت سصیي تْعظ اتیلي تش

ُایی تا  اص پلی اعتش تَ ػلت اعتحکام صیاد هی تْاى پایَ . سادیْگشافی اعتفادٍ ؽذ
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ًیض آعیثی تَ آى ًوی سعذ ّ تا گزؽت  ضخاهتِای کوتش تْلیذ کشد کَ ٌُگام پشّعظ

 . تیؾتشی داسد صهاى پایذاسی

 : مشخصات فیلم

 صیش -Base 2 پایَ- 1: سادیْگشافی ػثاستٌذ اص  لغوتِای تؾکیل دٌُذٍ یک فیلن

  super coat. هحافع -Emulsion 4 اهْلغیْى -layer  subbing 3یا  layer Adhesiveالیَ

سادیْگشافی اعت ّ لغوتی اعت کَ  کَ پایَ ّ اعاط فیلن :  Base پایو یا -1

 . لشاس هی گیشد اهْلغیْى سّی آى

آى  ػٌْاى پایَ ای هحکن تشای لشاس گشفتي اهْلغیْى سّی تَ- 1: دّ ػول اعاعی داسد 

 دس ٌُگام پشّعظ سا تش ػِذٍ داسد ًگِذاسی خقْفیات ّ اًذاصٍ فیلن- 2. ػول هی کٌذ 

. 

هحکن تاؽذ  . دسضوي عخت تاؽذ. تایغتی اًؼطاف پزیش تاؽذ  Base : خقْفیات پایَ

. ٌُگام پشّعظ اتْهاتیک اص غلطکِا ػثْس کٌذ  تا پاسٍ ًؾْد ّ لاتل اًؼطاف تاؽذ تا

. هؾاُذٍ فیلن جلْگیشی ًکٌذ  ًغثت تَ ًْس ؽفاف تاؽذ تا اص ػثْس ًْس ٌُگام تایغتی

اتؼادػ  دس اثش گزؽت صهاى ، اثش داسُّای ؽیویایی ، ّ گشها تایغتی پایذاس تاؽذ ّ

 تاؽذ تا ٌُگام ػثْس ًْس ایجاد آستیفکت تایغتی ؽفافیت یکغاى داؽتَ. تغییش ًکٌذ 

 .ًکٌذ

ایي سًگ اص . سًگ تَ پایَ فیلن اضافَ هی ؽْد  ٌُگام عاخت فیلن یک سًگشیضٍ آتی 

 . چؾن ٌُگام هؾاُذٍ تقْیش جلْگیشی هی کٌذ خغتگی

 یک الیَ ًاصکی اعت کَ سّی پایَ : subbing layer یا الیو چسباننذه یا زیر الیو -2

جٌظ آى اص ژالتیي هحلْل . ؽْد  لشاس هی گیشد ّ تاػث چغثیذى اهْلغیْى تَ پایَ هی

 . فیلن هی تاؽذ تؼالٍّ حالل پایَ

 جلْگیشی اص- 2چغثاًذى اهْلغیْى تَ پایَ فیلن    -1:  دّ ػول اًجام هی دُذ 
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 . گشم ّ هشطْب ؽذٍ اعت جذاؽذى اهْلغیْى اص پایَ ٌُگام پشّعظ کَ اهْلغیْى

چْى تقْیش سادیْگشافی دس . اعت  دس حمیمت للة فیلن : Emulsion یا امٌلسیٌن -3

 . رخیشٍ ّ لاتل دیذى هی ؽْد ایي لغوت تؾکیل ، 

تاال ّ  اهْلغیْى یک هخلْط ُوْژى ّ ُوگي اص ژالتیي تاکیفیت : تشکیة اهْلغیْى

ّلی . آى هاًٌذ ژالتیي خْساکی دس غزاعت  ًْع ژالتیٌی. کشیغتالِای ُالیذ ًمشٍ اعت 

کَ ًْس تَ ساحتی اص آى  ّ ایي تذاى ػلت اعت. تغیاس ػالی ّ تذّى ًمـ اعت  تا کیفیت

 . ایجاد ًکٌذ ػثْس کٌذ ّ هؾکلی دس تقْیش

 تقْست ُوگي ّ جذااص ُن اعت تا تا یکذیگش ّاکٌؼ ػول ژالتیي ًگِذاسی کشیغتالِا

تجوغ تیؾتش کشیغتالِا ، حغاط  ؽیویایی ًذٌُذ ّ یا ایٌکَ یک هٌطمَ فیلن تَ ػلت

 . ًؾْد تش اص هٌاطك دیگش

 98 تا 95حذّد . ًمشٍ تؾکیل هی دُذ  لغت افلی اهْلغیْى سا کشیغتالِای ُالیذ

یذیذ ًمشٍ حغاعیت  . ًمشٍ ّ همذاسی ُن اص یذیذ ًمشٍ اعتفادٍ هی ؽْد دسفذ اص تشهیذ

عاصد،  کلشیذ ًمشٍ کَ فشایٌذ ظِْس ّ ثثْت سا عشیؼتش هی اص. فیلن سا افضایؼ هی دُذ 

 . تیغؾتش دس فیلوِای فتْگشافی اعتفادٍ هی ؽْد

 هی تْاًذ هغطح یا. هختلفی تاؽذ  ؽکل کشیغتالِای ًمشٍ هی تْاًذ تَ گًَْ ُای

Tabular یا ، هکؼثی cubic   ،8 ّجِی یا octahedral چٌذ ّجِی یا  ، polyhedral  یا ّ

 Tabular Grain اهشّصٍ تیؾتش اص ًْع هغطح یا ّلی. تاؽذ  Irregular تی ؽکل

 . اعتفادٍ هی ؽْد

 لطش داسد ّ mm1 ضخاهت ّ mm1/0 اعت ّ هؼوْالًال  یک کشیغتال هغطح TG داًَ ُای

کشیغتال تَ فْست هکؼثی تا ُن  اتوِا دسّى.  ّجِی اعت 6هؼوْالًال هثلثی ؽکل یا 

 . پیًْذ داسًذ

عطح صیادی اص آى تَ عوت - 1: کَ  اعتفادٍ اص کشیغتالِای هغطح تَ ایي ػلت اعت

ؽکل  -2 . گیشد ّ دس ًتیجَ عشػت ّ حغاعیت فیلن تاال هی سّد هٌثغ اؽؼَ لشاس

یکذیگش لشاس گیشًذ ّ دس ًتیجَ همذاس  کشیغتالِا هْجة هی ؽْد کَ تَ ساحتی دس کٌاس
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 cross over هتفاطغ یا ایي جزب صیاد ًْس تاػث کاُؼ اثش. سا جزب کٌٌذ  صیادی اص ًْس

effect ًیض هی ؽْد . 

کٌٌذ کَ تاػث افضایؼ  تؼضی اص اهْلغیْى ُا ُن سًگذاًَ ُایی اضافَ هی دس

 تا ایي کاس تذّى افضایؼ ضخاهت. آى هی ؽْد  حغاعیت ّ جزب ًْس تیؾتش تْعظ

 . اهْلغیْى حغاعیت آى افضایؼ هی یاتذ

کشدٍ ّ ًیتشات ًمشٍ  اتتذا ًمشٍ فلضی سا دس اعیذ ًیتشیک حل: کشیغتالِا  طشص تؾکیل

 : تذعت هی آّسًذ

Ag + HNO3           AgNO3 + ½ H2 

 سا تا ُن هخلْط کشدٍ تا تشهیذ ًمشٍ کَ حغاط تَ KBr ّ تشهیذ پتاعین  AgNO3 عپظ

یا ًیتشات پتاعین اعت کَ تؼذاًال  KNO3 هحقْل جاًثی ایي فشایٌذ. ًْس اعت تْلیذ ؽْد 

 . ؽغتَ هی ؽْد طی هشاحلی اص هخلْط

AgNO3 + KBr           AgBr + KNO3 

 اص ژالتیي تَ ػٌْاى. تاسیکی هطلك اًجام هی گیشد  توام ایي هشاحل دس حضْس ژالتیي ّ

جلْگیشی هی کٌذ ،  اعتفادٍ  ػاهلی کَ اص اکغیذاعیْى ّ تَ ُن چغثیذى کشیغتالِا

کٌتشل  فؾاس ّ همذاس ػٌافش تطْس تغیاس دلیك دس ایي فشایٌذ دسجَ حشاست ، . هی ؽْد 

 . هی ؽًْذ

 چْى دس ایي فْست. کاهل ، خالـ ّ تی ًمـ ًیغتٌذ  کشیغتالِای ُالیذ ًمشٍ تَ طْس

طال هی تاؽٌذ کَ تَ _ عْلفیذ ًمشٍ  ایي ًماط اص جٌظ. کشیغتالِا حغاعیتی ًذاسًذ 

ٌُگام اکغپْص  کٌٌذٍ دس عطح یا ًضدیکی عطح کشیغتال لشاس داسًذ ػٌْاى ًماط حغاط

ایي ًماط جزب ؽذٍ ّ تقْست ًمشٍ فلضی عیاٍ سًگ  ، فْتْالکتشًِّا ّ یًِْای ًمشٍ تَ

 . سّیت هی ؽًْذ لاتل

الیَ فیلن هی تاؽذ ّ اص جٌظ  کَ خاسجی تشیي : super coat یا الیو محافظ -4

هماّم ّ تادّام  یک الیَ- 1: الیَ ّظایف صیش سا تَ ػِذٍ داسد  ایي. ژالتیي خالـ اعت 

یک الیَ ضذ الکتشیغیتَ - 2. جلْگیشی هی کٌذ  اعت کَ اص آعیة سعیذى تَ فیلن
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فیلن جلْگیشی هی  عطح فافی اعت کَ اص تجوغ گشد ّ غثاس سّی- 3. اعت  عاکي

تاػث کاُؼ افطکاک فیلن تا غلطکِا ٌُگام  الثتَ اگش خیلی فیملی تاؽذ،. کٌذ 

ظِْس ّ ثثْت  ٌُگام پشّعظ فیلن ، داسُّای. ّ ایجاد هؾکل هی کٌذ  پشّعظ ؽذٍ

 . اهْلغیْى ّ کشیغتالِا هی سعٌذ اص ایي الیَ ػثْس هی کٌٌذ ّ تَ

ّجْد داؽتَ تاؽذ کَ کاسُای  تشخی اًْاع فیلوِا الیَ ُای دیگشی ًیض هوکي اعت دس

 :دٌُذ خافی سا اًجام هی

 ایي الیَ فمظ دس فیلوِای یکطشفَ : Non curl Backing ضذ پیچیذن فیلم یا الیو -

هتْسم ؽذٍ ّ تاػث خن ؽذى  اهْلغیْى فیلن ٌُگام ظِْس ّ ثثْت. اعتفادٍ هی ؽْد 

الیَ صیش  تشای جلْگیشی اص ایي اتفاق دس طشف دیگش فیلن یک . ّ پیچیذى فیلن هی ؽْد

 . ؽْد تا ػول پیچیذى اتفاق ًیفتذ الیَ ّ یک الیَ ژالتیي سّی پایَ کؾیذٍ هی

ٌُگاهی کَ ًْس اص اهْلغیْى فیلن سد  : anti halation layer  یا الیو ضذ ىالو -

صاّیَ اًؼکاعؼ ،  هی سعذ ، اص عطح پایَ هٌؼکظ هی ؽْد ّ تغتَ تَ ؽذٍ ّ تَ پایَ

ایي اثش دس فیلوِای . ًاّاضحی تقْیش هی ؽْد  سّی اهْلغیْى اثش گزاؽتَ کَ تاػث

کَ تشای . اتفاق تیفتذ  تیؾتش اعت ّلی هوکي اعت دس فیلوِای دّ طشفَ ُن یکطشفَ

افضّدى  -1 :  کاس اًجام هی دٌُذ2کاسخاًَ ُای عاصًذٍ هؼوْالًال  ، جلْگیشی اص ایي اتفاق

اضافَ هی ؽًْذ ، دس پشّعظ ؽغتَ  Base ایٌکَ تَ تَ ػلت. یک سًگشیضٍ تش پایَ فیلن

 هیلی 35دس فیلوِای  ؽًْذ ّ ُویؾَ دس فیلن تالی هی هاًٌذ ایي کاس تیؾتش ًوی

فیلن  افضّدى یک سًگشیضٍ تَ الیَ ضذ پیچیذى- 2. داسًذ  هتشی ّ فیلوِای عیٌوایی ّجْد

فیلن تشداؽتَ هی ؽًْذ ایي کاس تیؾتش  کَ ایي سًگشیضٍ ُا ٌُگام پشّعظ ؽغتَ ّ اص

 . طشفَ اعتفادٍ هی ؽْد دس فیلوِای یک

  : ضخامت الیو ىا

فیلن ، تا تْجَ تَ ًْع فیلن ّ کاسخاًَ  اًذاصٍ ّ ضخاهت ُش یک اص الیَ ُای هْجْد دس

هتفاّتی تشای آًِا رکش  ًیض دس هشاجغ هختلف ػلوی ػذدُای. فشق هی کٌذ  عاصًذٍ آى
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  : تْاى اػذاد صیش سا تشای ایي هٌظْس دس ًظش گشفت ّلی تطْس کلی هی. ؽذٍ اعت 

Base : 150-300 μ m   

Emulsion : 3-10 μ m 

Adhesive : 1-2 μ m      

super coat : 2-5 μ m 

 : فیلميا سایس

تَ ػضْ  سادیْلْژی داسای عایضُای هختلفی هی تاؽٌذ ّ تغتَ فیلوِای هقشفی دس

عایضُای هؼوْل هقشفی دس . اًتخاب هی ؽًْذ  هْسد ًظش ّ اًذاصٍ آى تشای تقْیشتشداسی

 : عایضُای صیش هی تاؽٌذ تخؾِا دس

24 * 18      ،30 * 24    ،40 * 30    ،35 * 35    ،43 * 35 

 : دس هْاسد خاؿ اعتفادٍ هی ؽًْذ ّلی عایضُای هختلف دیگشی ُن ّجْد داسًذ کَ

18*13   ،  30 * 15   ،  40*15   ،  43*18   ،  25*20   ،  40*20   ،  24*24    ،

30*25   ،   35*28     ،  35*30    ، 40*40     ،  91*35  

 ( ّاحذ اػذاد عاًتی هتش هی تاؽذ )

 :cross over effect اثر متقاطع یا

ایي حالت ًْس اص یک  دس. اعتفادٍ اص ففحات تؾذیذ کٌٌذٍ اتفاق هی افتذ  کَ ٌُگام

 سد ؽذٍ ّتَ اهْلغیْى طشف دیگش هی سعذ ّ تاػث اهْلغیْى ػثْس کشدٍ ّ اص پایَ

 : هی تْاى اًجام داد تشای جلْگیشی اص ایي ػول چٌذکاس. ًاّاضحی هی ؽْد 

 . تَ ػول آیذ پایَ فیلن اضافَ هی کٌٌذ تا اص ػثْس ًْس جلْگیشی سًگشیضٍ ُایی تَ   -1

سا  چْى کشیغتالِا ایي ًْس. اعتفادٍ هی ؽْد  UV تاتؼ اص ففحات تمْیت کٌٌذٍ تا -2   

  . ػثْس ًوی دٌُذ سا اص خْد UV تیؾتش جزب هی کٌٌذ ّ ًیض پایَ

ًْس سا  تَ ػلت عاختاس هغطح جلْی ػثْس ًْس سا هی گیشًذ ّ ، چْىT.G اعتفادٍ اص -3   
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  . جزب هی کٌٌذ

حغاعیت  سًگشیضٍ ُایی تَ عطح کشیغتالِا کَ تاػث افضایؼ اضافَ کشدى -4  

ایي . جلْگیشی اص اثش هتماطغ هی ؽْد  کشیغتالِا ّ ًیض هْجة کاُؼ پشاکٌذگی ًْس ّ

سًگ عثض  اًجام ؽذٍ اعت کَ ایي سًگشیضٍ ُا  هکول Kodak ػول تْعظ ؽشکت

 .تاؽذ تاتؾی اص ففحات الًکظ هی

 : فیلميای رادیٌگرافی تقسیم بنذی

  : تٌذی هی ؽًْذ  گشٍّ کلی تمغین2تمغین تٌذی فیلوِای سادیْلْژی تَ  دس یک

 Direct Exp ّ یا non screen تمْیت کٌٌذٍ یا فیلوِای تذّى ففحَ   -1

 screen film فیلوِای تا ففحَ تمْیت کٌٌذٍ یا -2  

 

ّلتی اعت کَ تَ  کننذه فیلميای بذًن صفحات تقٌیت هِوتشیي اعتفادٍ اص   -1

ػول جشاحی تاصعاصی ّ  سادیْگشافی اص دًذاى ،: دس تقْیش ًیاص تاؽذ، هاًٌذ جضئیات صیاد

 ًؾاى دادى تیواسیِای دژًشاتیْ اعتخْاًی ،  . ( جشاحی هیکشّعکْپی )تشهین دعت 

تمْیت کٌٌذٍ ، فیلوِایی تا یک  فیلوِای تذّى ففحات. هثالِای اص ایي ًیاص ُغتٌذ 

تاؽٌذ ّ اًذاصٍ الیَ  ّ داًَ ُای صیاد ّتغیاس سیض اص ُالیذ ًمشٍ هی ( یکطشفَ )اهْلغیْى 

خاطش  تشاتش فیلوِای تا ففحَ تمْیت کٌٌذٍ اعت ّ ایي تذاى 3 تا 2اهْلغیْى دس آًِا 

تَ ػلت اًذاصٍ ّ . داؽتَ تاؽٌذ  اعت کَ حغاعیت کافی تشای تؾکیل تقْیش سا

اتْهاتیک ظاُش کشد ّ  اهْلغیْى آًِا ًوی تْاى آًِا سا دس پشّعغْسُای ضخاهت صیاد

 . ثثْت هی ؽًْذ هؼوْالًال تطْس دعتی ظِْس ّ

،   تفشیك داًغیتَ دًذاى ، هاهْگشافی ، کپی تشداسی ، فیلوِای هغتمین دس سادیْگشافی

  . عیٌَ سادیْگشافی ّ غیشٍ کاستشد داسًذ

ایي . اعتفادٍ سا دس سادیْلْژی داسًذ  تیؾتشیي با صفحو تقٌیت کننذه فیلميای   -2

سّصلْؽي تْلیذ هیؾًْذ کَ  تٌْع گغتشدٍ ای اص عشػت ، کٌتشاعت ، داهٌَ ّ فیلوِا دس



 

 
radiologyha.com 

. ًمشٍ داسد  تغتگی تَ همذاس ،  عایض ّ ًْع کشیغتالِای ُالیذ تفاّت دس ایي فاکتْسُا

 کشیغتالِای سیض ّ یک اًذاصٍ هی تاؽذ دس فْستی کَ هثالًال فیلن تا کٌتشاعت تاال ،  داسای

تضسگتش ّ تفاّت دس عایض کشیغتالِا هی  فیلن ُای تا کٌتشاعت پائیي داسای کشیغتالِای

تضسگتش کشیغتال داسًذ دسفْستی  فیلوِای عشیؼتش تؼذاد تیؾتش کشیغتال ّ اًذاصٍ . تاؽٌذ

 . کشیغتالِای کوتش ّ کْچکتش داسًذ کَ فیلوِای کٌذتش

 

دّ طشفَ ّ یک طشفَ   گشٍّ فیلوِای2تٌذی دیگش فیلوِای سادیْلْژی سا تَ  دس یک تمغین

 : تمغین هی کٌٌذ

فیلوِای تذّى  -1 :  دعتَ تمغین هی ؽًْذ2کَ خْد تَ : فیلوِای دّ طشفَ ( الف

فیلوِای  فیلوِای داخل دُاًی ، فیلوِای جشاحی کلیَ ّ هثل: ففحات تمْیت کٌٌذٍ 

کَ تا دّ ففحَ تمْیت : تمْیت کٌٌذٍ  فیلوِای داسای ففحات- 2. دّصیوتشی ّ غیشٍ 

 . ؽًْذ هاًٌذ فیلوِای هؼوْلی سادیْگشافی کٌٌذٍ هقشف هی

فیلوِای تا یک ففحَ  -1 : دعتَ تمغین هی ؽًْذ 6کَ تَ : فیلوِای یکطشفَ ( ب

 ّ 105عیٌوایی  فیلوِای فْتْ فلْسّگشافی یا- 2هاهْگشافی   تمْیت کٌٌذٍ تقْیش هثل

پْالسیذ ، :  هثل  CRT فتْگشافی اص الهپ فیلوِای هخقْؿ- 3 هیلی هتشی ، 75

فیلوِای  -Duplication  ،5 فیلوِای کپی تشداسی -MRI ,CT Scan  ،4،  عًْْگشافی

 . فیلوِای لیضسی -Subtraction  ،6 تفشیك داًغیتَ

  :  Duplitized دً طرفو فیلميای (الف 

 کَ ایي فیلوِا ، تَ فیلوِای پاکت پیچ : فیلميای بذًن صفحات تشذیذ کننذه -1  

کاس .  اکغپْص هی ؽًْذ xتا اؽؼَ ًیض هؼشّف اًذ ّ هغتمیواًال  envelop wraped ؽذٍ یا

 . افضایؼ هماّت فیلن ّ جلْگیشی اص سطْتت اعت پاکت تطْس کلی

ًغثت تَ فیلوِای داسای ففحات  فیلوِای تذّى ففحات تؾذیذ کٌٌذٍ عشػت کوتشی

دٌُذ ّ یا  تشای حل ایي هؾکل یا ضخاهت اهْلغیْى سا افضایؼ هی . تمْیت کٌٌذٍ داسًذ
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کَ اهشّصٍ تیؾتش اص . اضافَ هی کٌٌذ  یک عشی هْاد حغاط کٌٌذٍ ای تَ اهْلغیْى

 . اعتفادٍ هی ؽْد سّػ دّم

 

 : داخل دُاًی کَ تَ عَ دعتَ تمغین هی ؽًْذ فیلوِای    : 1-1

ُغتٌذ ّ تشای ػکغثشداسی اص  mm31* mm41 هؼوْالًال دسعایض: پشی اپیکال     : 1-1 -1

 . هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشد یک یا تؼذادی دًذاى

ػکغثشداسی اص فک  ُغتٌذ ّ تشای mm76 * mm57 کَ دس اتؼاد : اکلْصال : 1-1-2  

 . ُغتٌذ فْلاًی ّ تحتاًی دس عطح همطغ دُاى

پشی اپیکال اًذ ،  اها دسّؽاى یک تالَ همْایی  کَ هاًٌذ فیلوِای: تایت ّیٌگ  : 1-1-3   

اهکاى تقْیشتشدسای اص دًذاًِای  گشفتَ اعت ، کَ تا گشفتي ایي تالَ تْعظ دًذاًِا ، لشاس

 . اعتفادٍ هیؾْد ُن تْجْد هی آیذ ّ تشای تقْیشتشداسی اص تاج دًذاى تاالیی ّ پائیٌی تا

 : لغوتِای یک فیلن  دًذاًی

ّ فیلن سا اص سطْتت حفع  (پالعتیکی  )اعت  کَ یک پاک ضذ آب: پاکت تیشًّی  (الف  

 . هی کٌذ

فؾاس حفع هی کٌذ ّ عیاُشًگ اعت کَ  کَ فیلن سا اص: ًْاس کاغزی دّس فیلن  (ب 

 . ًْس تَ آى سا تَ ػِذٍ داسد حفاظت اص سعیذى

دُاى ّ سعیذى  اص ػثْس اؽؼَ تَ داخل- 1: ػول اًجام هی دُذ 2کَ  : ّسلَ عشتی (ج 

 اص سعیذى اؽؼَ تشگؾتی اص تافتِا تَ فیلن -2. اؽؼَ تَ تافتِای تذى جلْگیشی هی کٌذ

 . جلْگیشی هی کٌذ

 

ػول جشاحی کلیَ ،  اص ًْع دّ طشفَ هی تاؽٌذ کَ ٌُگام: جشاحی کلیَ  فیلوِای -2  

.  فیلن دس ُش پاکت هی تاؽٌذ 2داسای . ؽًْذ  ٌُگام تشداؽتي عٌگِا اعتفادٍ هی

داهٌَ گغتشدٍ ای اص  کٌتشاعت تاال ّ یکی تا کٌتشاعت پائیي ،  تشای ثثت یکی تا
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 توام. یک فیلن دیذٍ ًؾذ ،  دس دیگشی هؾاُذٍ ؽْد  یؼٌی اگش یک عٌگ دس. داًغیتَ 

 . پاکت تایغتی اعتشیلیضٍ تاؽذ

 

 2تفاّت کَ داسای  هاًٌذ فیلوِای دًذاًی هی تاؽٌذ تا ایي: دّصیوتشی  فیلوِای -3   

یؼٌی یک طشف آى اهْلغیْى خیلی عشیغ . ُغتٌذ  اهْلغیْى تا تفاّت دس عشػت آًِا

داهٌَ گغتشدٍ تشی اص تاتؼ سا  دیگش اهْلغیْى کٌذ ّجْد داسد ، تا لاتلیت ثثت ّ طشف

تا اعتفادٍ  تاتؼ صیاد هْجة عیاٍ گؾتي اهْلغیْى عشیغ گشدیذ ، ًیض اگش. فشاُن کٌذ 

  . اًذاصٍ گشفت اص اهْلغیْى کٌذ تتْاى همذاس تؾؼؾغ سا

  

 یا ُواى فیلوِای هؼوْلی سادیْگشافی کَ : فیلميای با صفحات تشذیذ کننذه -2

ایي فیلوِا اص ًظش حغاعیت تَ  . تؾکیل تقْیش دس آًِا تْعظ ًْس هشئی اًجام هی ؽْد

 : هختلفی داسد طیف ًْسی اًْاع

ّ طیف ًْس هشئی  x فیلوِایی ُغتٌذ کَ تَ اؽؼَ : monochromatic فیلوِای    : 2-1

 . لغوت آتی آى حغاط اًذ تا

طیف ًْس هشئی  ّ x فیلوِایی ُغتٌذ کَ تَ اؽؼَ : orthochromatic فیلوِای    : 2-2

 . آتی ّ عثض حغاط اًذ

ّ تمشیثاًال توام طیف  x فیلوِایی ُغتٌذ کَ تَ اؽؼَ : Panchromatic فیلوِای : 2-3  

  . اًذ حغاط (تا لشهض  )ًْس هشئی 

عشػت ،  داهٌَ تاتؼ ، لذست تفکیک اًْاع  ُشیک اص ایي فیلن ُا اص ًظش کٌتشاعت ، 

ّ کشیغتالِایؾاى هی  داسًذ کَ ایي تغییشات ّاتغتَ تَ خقْفیات اهْلغیْى هختلفی

 . تاؽذ

 : single side یک طرفو یا فیلميای (ب 
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خاؿ هاهْگشافی هی تاؽذ ، داسای  کَ: یک صفحو تقٌیت کننذه فیلميای با -1  

 تاالیی هی تاؽذ تا لذست تفکیک تاال ّ لذست ًوایؼ کٌتشاعت هتْعظ تا

 . هیکشّکلیغفیکاعیْى ُای تافت ًشم

تیْپ تؾذیذ  کَ تشای ثثت تقاّیش فغفش خشّجی : فیلميای فٌتٌفلٌرًگرافی   -2

 . تکاس هی سّد کٌٌذٍ ّ ففحَ فلْسعاًت عیغتن دّستیي

هثل عًْْگشافی ،  : CRT فیلميای مٌرد استفاده برای ثبت تصٌیر از المپ -3  

CT   ،MRI ، کَ تا اًْاع  . پضؽکی ُغتَ ای ، پْالسیذ ، تضسیك داًغیتَ دیجیتالی

 . لیضسی یا حشاستی هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشًذ هختلفی اص چاپگشُا هثل چاپگشُای

 تسریق دانسیتو فیلميای مٌرد استفاده در -4  

 . برداری فیلميای مٌرد استفاده در کپی -5  

اعتفادٍ  تفشیك داًغیتَ ّ کپی تشداسی دس دعتگاُِای هخقْؿ کَ دّ هْسد اخیش تشای

 . هی ؽًْذ

  

 : انبار کردن فیلميا نگيذاری ً

 :تَ چٌذ دلیل. اعت  ًگِذاس ّ اًثاس کشدى فیلوِای سادیْلْژی تغیاس هِن طشص فحیح

اعت ، ّ دس ًتیجَ  سادیْگشافی ُضیٌَ صیادی سا دس تش هی گیشد ّ گشاى تِیَ فیلوِای    -1

  . گشفتَ هی ؽْد کَ ًثایذ ُذس سّد تْدجَ صیادی تشای ایي کاس دس ًظش

اؽؼَ ّ غیشٍ سّی آى  فیلن یک دتیکتْس اعت ، ُش گًَْ ػاهلی هثل ًْس ،  چْى -2   

تفغیش  آلْدگی ،  آستی فکت ّ دس ًتیجَ اؽکال دس تقْیش ّ تاثیش گزاؽتَ ّ تاػث ایجاد هَ

 . آى هی ؽْد

  : ًگِذاسی فیلوِا دس ًظش گشفت ػثاستٌذ اص هْاسدی کَ تایغتی هْسد اًثاس کشدى ّ

 فیلوِای سادیْگشافی داسای تاسیخ هقشف سّی جؼثَ خْد توام : تاریخ مصرف -1  



 

 
radiologyha.com 

 (IR) تَ ًْس ، فْتًِْای گشهایی صیشا هْاد حغاط. ُغتٌذ کَ تایغتی تَ آى تْجَ کشد 

کٌتشاعت فیلن هی  ّ کاُؼ fog جزب هی کٌٌذ ،  کَ ایي تاػث ایجاد ّ اؽؼَ صهیٌَ سا

 . تاسیخ هقشف فیلوِا آًِا سا اعتفادٍ کشد پظ تایغتی لثل اص سعیذى تَ. ؽْد 

 ُش. ًگِذاسی هی ؽًْذ  F68˚ ّ یا C20˚ دهای کوتش اص فیلوِا تایغتی دس : گرما   -2

تا هیضاى هَ آلْدگی کوتشی هی  چَ دهای ًگِذاسی فیلوِا کوتش تاؽذ ، هذت تیؾتشی ّ

آل اعت کَ فیلن ُا سا  حتی ایذٍ. ًگِذاسی کشد ّ هْسد اعتفادٍ لشاس داد  تْاى فیلوِا سا

 ّلی لثل اص اعتفادٍ تایغتی. دسجَ عاًتیگشاد سعاًذ  فشیض کشد ّ تَ دهای حذّد ففش

ایٌقْست سطْتت ُْا تَ فْست لطشاتی  چْى دس غیش. دهای آًِا سا تَ دهای اطاق سعاًذ 

 water spot  یا" آب  لطش" فیلن هی ًؾیٌذ ّ تاػث ایجاد آستی فکت   سّی عطح عشد

  . هی ؽْد

 60 تا 40ًگِذاسی فیلن تایغتی تیي  سطْتت ًغثی ُْا تشای : رطٌبت نسبی   -3

هی ؽْد ّ سطْتت  سطْتت کوتش تاػث ایجاد آستی فکت تخلیَ تاس یا جشلَ . دسفذ تاؽذ

 . لطشات آب سّی فیلن هی ؽْد تیؾتش تاػث هیؼاى تخاس آب ّ ایجاد

سادیْگشافی تایغتی ًغثت تَ ًْس  تواهی هْاد حغاط تَ ًْس اص جولَ فیلن : نٌر -4   

دلیل کاسخاًَ  تَ ُویي. تایغتی دس تاسیکی هطلك ًگِذاسی ؽًْذ  فیلوِا. حفع ؽًْذ 

تغتَ ُای ضذ ًْس ّ ضذ سطْتت تغتَ تٌذی هی  ُای عاصًذٍ فیلن ،  فیلوِا سا دسّى

 safe اًجام ؽْد ّ فمظ اص ًْس تاصکشدى جؼثَ فیلوِا تایغتی دس تاسیکی تاسیکخاًَ . کٌٌذ

light داسای عٌغْس  حتی ُاپش ًیض تایغتی. تاسیکخاًَ اعتفادٍ ؽْد  تشای دیذى دس

چشاؽ تاسیکخاًَ یا تاص تْدى دس تاسیکخاًَ تاص  اتْهاتیکی تاؽٌذ کَ ٌُگام سّؽي تْدى

  . ًؾْد

پظ تایغتی . فیلوِا ، حغاط تْدى تَ اؽؼَ اعت  هِوتشیي خافیت: اشعو    -5

هحافع هی تْاى ایٌکاس  تَ اؽؼَ اص آى هحافظت کشد کَ تا پْؽؼ ُای عشتی ّ ًغثت

دیْاسُایؼ  اتاق اًثاس فیلوِا کٌاس اتاق سادیْگشافی اعت ، تَ ػٌْاى هثال اگش. سا کشد

 . عشتکْتی ّ حفاظت ؽذٍ تاؽٌذ
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. کشد  یکی اص هْاسدی اعت کَ تایغتی تَ آى دلت : حمل ً نقل ً انبار کردن    -6

فیلوِا تایغتی تقْست .ّ صهیي گزاؽت  جؼثَ ای فیلن سا ًثایغتی تا ضشتَ جاتجا کشد

فْست فؾاس تَ فیلوِا ًوی  صیشا دس ایي. ؽًْذ ّ ًَ تقْست افمی ّ خْاتیذٍ  ػوْی اًثاس

 .تاؽذ طثمات پائیٌتش لشاس گیشًذ تا خطش افتادًؾاى کوتش فیلوِای تضسگتش دس. آیذ 

اًثاس تایغتی تَ  ًحٍْ اًثاس کشدى ّ اعتفادٍ اص فیلوِا ّ یا گشدػ : گردش در انبار   -7

 . صّدتش اعتفادٍ ؽًْذ فْستی تاؽذ کَ فیلوِای لذیوی تش ،

فیلن تواط پیذا کٌٌذ ،  دّدُا ّ گاصُای هضش اگش تا : گازىای مضر دًدىا ً -8   

 هی کٌٌذ عپظ فیلوِا تایغتی تَ دّس اص هْاد ؽیویایی فیلوِا سا دچاس هَ آلْدگی

تخاسُای ًاؽی اص سًگِا ،  حاللِا  فشهالذُیذ ، عْلفیذ ُیذسّژى ، آهًْیاک ّ: لْی هثل 

 . لشاس گیشًذ ّ پاک کٌٌذٍ ُا

 

تا کلیؾَ ُای عالن ّ خْب ّ لاتل تفغیش  دس پایاى تایغتی هْاسد صیش سا سػایت کشد-

 . داؽتَ تاؽین

 . فیلوِا سا ًثایغتی خن ّ تا کشد -1 

 . ًثایغتی تَ فیلوِا ّ جؼثَ حاّی فیلن ضشتَ ّاسد کشد   -2

 . تشداؽت ّ لوظ کشد تا دعت چشب یا هشطْب ًثایغتی فیلن سا -3  

 ّ اًگؾت سّی فیلوِا تْد، چْى فیلوِا تَ فؾاس  تایغتی هشالة اثش ًاخي  ، -4

 .حغاعٌذ

تمْیت کٌٌذٍ ّ حتی دعتِا جلْگیشی کشد  تایغتی اص آلْدگی ُای کاعت ، ففحات -5

 . فیلوِا ایجاد آستی فکت ًکٌٌذ  تا سّی

 سادیْلْژی هاصیاس فیاك ًجفی کاسؽٌاط: ّ تٌظین  تِیَ

 : هٌاتغ

1- Radiographic Imaging.         
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       by: DN and Mo chesney 

2- Radiologic science for Technologists.   

         by: Stewart C. Bushong 

3- Radiologic Imaging and Exposure.                    

             by : Fauber 

4- Principle of Rad. Imaging.                        

   by : Carlto 

 

   

  
 

 


