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  نکبت ایونی ً بيذاشت در طراحی تبریکخبنو رادیٌلٌژی

 

  

 نکبت ایونی ً بيذاشت در طراحی تبریکخبنو رادیٌلٌژی

 هينذش رجبعلی حکن آببدی

 فٌق لیطبنص بيذاشت حرفو ای، عضٌ ىئیت علوی دانشکذه بيذاشت دانشگبه علٌم پسشکی خراضبى شوبلی

  

  

ُواًطْس کَ هی داًین دس گزؽتَ کل عیغتن ظِْس ّ ثثْت دس تاسیکخاًَ لشاس هی گشفتَ ّ پظ اص آى کَ فیلن ظاُش ّ 

ثاتت ؽذ تشای تشسعی آى ًاحیَ ای سا دس ًضدیک تاسیکخاًَ هی عاختٌذ ّ دس آى هکاى فیلن سا هْسد کٌتشل لشاس ّ دادًذ 

اها اهشّصٍ تَ ػلت پیؾشفت ُای صیاد دس تْلیذ ّعایل ّ لْاصم تصْیش تشداسی ّ ظِْس ّ ثثْت دس دًیا ًحٍْ طشاحی ّ 

اص جولَ ایي پیؾشفت ُا  تْلیذ عیغتن ُای دی . عاخت تاسیکخاًَ ُا تا هذل ُای لذیوی تفاّت ُای تغیاسی پیذا کشدٍ اًذ
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هی تاؽٌذ ّ تشای جایگضیٌی ّعایل فْق دس تاسیکخاًَ ًیاص تَ تغییشات .... الیت ّ عیغتن ُای تصْیشعاص  لیضسی ّ 

. کلی دس طشاحی تاسیکخاًَ ُا هی تاؽذ ّ طشاحی تاسیکخاًَ ُا هی تایذ هٌطثك تا اعتاًذاسدُای تیي الوللی صْست گیشد

  

  

 هحل تبریکخبنو

  

. دس ًاحیَ ای لشاس گیشد کَ ّعظ اتاق ُای سادیْگشافی تاؽذ ّ اص طشیك پاط کاعت تا توام آًِا دس استثاط تاؽذ- 

. دس هحل دّس اص حشاست ّ سطْتت عاختَ ؽْد - 

. دس ًماطی عاختَ ؽْد کَ تَ ساحتی تَ آب ّ تشق دعتشعی داؽتَ تاؽٌذ - 

. س کٌاس آى هحلی تشای کٌتشل فیلن ُای خشّجی لشاس داؽتَ تاؽذ - 

   

 انذازه تبریکخبنو 

دس صْستی کَ تَ طْس هذاّم ّ ؽثاًَ سّصی اص یک تاسیکخاًَ اعتفادٍ ؽْد ّ تَ ػثاست دیگش تَ طْس دائن هْسد 

تایذ خاطش .  هتش عاختَ ؽْد3 تا 5/2 هتشهشتغ تاؽذ ّ استفاع عمف تیي 10اعتفادٍ تاؽذ، تایذ حذالل هغاحت کف آى 

ًؾاى عاخت دس صْستی کَ تَ طْس دائن اص تاسیکخاًَ اعتفادٍ ًؾْد هی تْاى آى سا دس اتؼاد کْچکتش ّ هْسد ًیاص 

. عاخت

  

 حفبظت از تشعشع در تبریکخبنو

دس صْستی کَ تاسیکخاًَ تیي اتاق ُای تصْیشتشداسی عاختَ ؽْد، دس هؼشض تاتؼ تؾؼؾغ خْاُذ تْد ّ تَ هٌظْس 

دس صْستی کَ تَ ُش دلیل . جلْگیشی اص دسیافت اؽؼَ تْعظ کاسکٌاى ّ فیلن ُای هْجْد تایذ حفاظت کاهل اًجام ؽْد

. ًیاص تَ چک کشدى دیْاسُای تاسیکخاًَ اص اؽؼَ تاتؾی تاؽذ تِتشیي سّػ اعتفادٍ اص دّصیوتش تشهْلًْیغاًظ هی تاؽذ

  

 کف تبریکخبنو

اهشّصٍ چْى دس دسّى تاسیکخاًَ ُا تا هْاد ؽیویایی عشّکاس ًذاسد تَ ُویي دلیل هادٍ ای کَ هی تْاًذ تشای کف 

تاسیکخاًَ اعتفادٍ کشد کاؽی ُای پالعتیکی هی تاؽذ صیشا ًگِذاسی آى ساحت تْدٍ ّ دّام خْتی ُن داسًذ تَ ػلت 

تاسیک تْدى هحیظ، تِتش اعت کَ اص کاؽی ُای سًگ سّؽي اعتفادٍ ؽْد ّ دس صْستی کَ توام لغوت ُای دعتگاٍ 

ظِْس ّ ثثْت دسّى تاسیکخاًَ تاؽذ هی تایغت اص هْادی دس کف تاسیکخاًَ اعتفادٍ ؽْد کَ هٌفزداس ّ لغضًذٍ ًثاؽٌذ ّ 

. دس تشاتش هایؼات ؽیویایی ّاکٌؼ ًؾاى ًذُذ

  

 دیٌارىب ً ضقف تبریکخبنو 
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: دیْاسُا ّ عمف تاسیکخاًَ تایذ دّ ّیژگی داؽتَ تاؽٌذ

  

  هر چه مقدار . رنگ آنها روشن باشد و به گونه ای ساخته شده باشند که تمام نور تابشی را به طور کامل منعکس کنند

انعکاس نور بیشتر باشد شدت نور ایمنی کمتری نیاز است هم چنین به علت پخش بیشتر نور کار کردن در تاریکخانه 
 .راحت تر خواهد بود

  

 پاک کردن آنها راحت و بدون دردسر باشد. 

  

 تيٌیو ً گرم کردى تبریکخبنو 

 : تَ خاطش دالیل صیش دس طشاحی تاسیکخاًَ هی تایغت تِْیَ ّ گشم کشدى تاسیکخاًَ سػایت ؽْد

  

  ایجاد شرایط رضایت بخش برای کار کردن کارکنان

  

  نگهداری و استفاده از فیلم ها در وضعیت خوب

  

  خوب کار کردن سیستم ظهور و ثبوت اتوماتیک

  

دس صْستی کَ ػول تِْیَ تَ خْتی اًجام ًؾْد سطْتت ًغثی افضایؼ هی یاتذ کَ هٌجش تَ کاُؼ دسجَ حشاست عیغتن 

ظِْس ّ ثثْت خْاُذ ؽذ دعتگاٍ ظِْس ّ ثثْت تشای جثشاى آى دسجَ حشاست سا افضایؼ هی دُذ ّ دس ایي حالت اعت 

. کَ فیلن ُا دس داسّی ظِْس تَ ػلت افضایؼ دسجَ حشاست داًغیتَ پیذا هی کٌٌذ ّ دچاس هَ آلْدگی هی ؽًْذ

  

: دس صْست اطویٌاى اص ًکات صیش هی تْاى اص تشّص ایي هؾکالت جلْگیشی کشد

  

  40-60%کنترل رطوبت نسبی بین  

  

  بار در ساعت 10تعویض هوای تاریکخانه حداقل 
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  درجه سانتیگراد 18- 20نگهداشتن درجه حرارت تاریکخانه بین 

  

  

 نٌع درة ًرًدی تبریکخبنو

تَ ػلت ضشّست ّسّد ّ خشّج سّصاًَ تَ تاسیکخاًَ ّ ُن چٌیي جلْگیشی اص ّسّد ًْس هشئی تَ تاسیکخاًَ، تایذ 

 ًْع اص دسُای هخصْؿ تاسیکخاًَ 3دس اداهَ دس هْسد . طشاحی ّیژٍ ای تشای عاخت دسُای تاسیکخاًَ اًجام ؽْد

. صحثت خْاُین کشد

ٌُگاهی کَ تشای ّسّدی تاسیکخاًَ اص یک دس اعتفادٍ هی ؽْد تایذ کاهال اطویٌاى داؽت کَ ًْس تَ : عیغتن یک دسی - 

دس صْستی کَ ایي دس تَ یک . دسّى تاسیکخاًَ ًفْر ًوی کٌذ ّ تَ ساحتی هی تْاى فیلن سا دس تاسیکخاًَ جاتجا کشد

ایي دسُا اص . تشهض الکتشًّیکی ّ هذاسی حغاط تَ ًْس هتصل ؽْد ایوٌی آًِا تَ همذاس تیؾتشی افضایؼ خْاُذ یافت

لحاظ لیوت اسصاى تْدٍ ّ همشّى تَ صشفَ هی تاؽٌذ تایذ تْجَ داؽت کَ ایي ًْع اص دسُا فمظ دس هْاسدی هفیذ ُغتٌذ 

. کَ یک ًفش فمظ دس تاسیکخاًَ کاس کٌذ

تَ هٌظْس جلْگیشی اص ّسّد ًْس، دسُا تایذ تَ گًَْ ای تاؽٌذ کَ اص کٌاسُای آًِا ًْس ًؾت ًکٌذ ّ : عیغتن دّ دسی - 

گیشًذ فضایی تغیاس کْچک تَ ػثاست دیگش تَ خْتی فیکظ ّ ثاتت ؽذٍ تاؽذ جایی کَ دسُا دس دّ طشف آى لشاس هی

تَ هٌظْس افضایؼ ایوٌی هی تْاى اص یک تشهض الکتشیکی اعتفادٍ کشد . تاؽذ ّ تٌاتشایي فضای چٌذاًی اؽغال ًوی کٌٌذهی

. تَ ایي ؽکل کَ دس ُش لحظَ فمظ یکی اص دسُا اجاصٍ تاص ؽذى داؽتَ تاؽٌذ

تَ طْس کلی، ایي دسُا اص دّ ساُشّ هْاصی ّ یک دیْاس هیاًی تؾکیل ؽذٍ اعت اص : (چشخؾی)عیغتن دسب حلضًّی  - 

. طشیك دسُا تَ ساحتی هی تْاى اجضاء هتحشک سا ّاسد یا خاسج کشد ّ دس هْاسد اّسژاًغی عشػت کاس سا افضایؼ داد

: دس صْستی کَ هْاسد صیش سػایت ؽْد تاثیش ایي سّػ تیؾتش خْاُذ ؽذ

  

 به منظور جلوگیری از انعکاس نور در راهروها باید از رنگ های تیره درون راهرو استفاده کرد. 

  

  متر کمتر باشد2ارتفاع دیوارها ورودی نباید از . 

  

  متر کمتر باشد3طول هر راهرو نباید از . 

  

   سانتیمتر باشد70عرض هر راهرو نباید بیش از . 

  

:  اص هؼایة ایي دسُا ایي اعت کَ ًغثت تَ دسُای دیگش فضای تیؾتشی سا اؽغال هی کٌذ اها اص هضایای آًِا

  

  ورود و خروج آسان در هر زمان به تاریکخانه
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  تهویه مداوم تاریکخانه به طور طبیعی

  

  

 نکبت ایونی در تبریکخبنو 

  

. تواهی تجِیضات الکتشیکی سا اص هٌاطك هشطْب دّس ًگَ داسیذ- 

. ّعایل الکتشیکی تایذ داسای عین هتصل تَ صهیي تاؽٌذ - 

. تشای الهپ اص طٌاب ُای کؾؾی جِت سّؽي ّ خاهْػ کشدى اعتفادٍ ؽْد - 

ػذم اعتفادٍ اص کاتل ُای تلٌذ تشای ّعایل الکتشیکی  - 

. تجِیضات الکتشیکی تایذ داسای الهپ کْچکی تاؽٌذ کَ ًؾاى دٌُذٍ سّؽي یا خاهْػ تْدى دعتگاٍ تاؽذ - 

. تواهی عین کؾی ّ تشق تاسیکخاًَ تایذ هجِض تَ دّ فیْص یکی دس داخل تاسیکخاًَ ّ دیگشی دس خاسج تاؽذ - 

هٌطثك تْدى تاتؼ ًْس ایوٌی تا حغاعیت فیلن ُا  - 

تِْیَ هٌاعة  - 

ّجْد خشّج اضطشاسی تشای ایوٌی دس تشاتش آتؼ عْصی  - 

.  هتش ًصة ؽًْذ1/2هٌاتغ تاتؼ ًْس ایوٌی دس تاسیکخاًَ تایذ دس استفاع تاالتش اص  - 

دس ٌُگام حول ّ ًمل هْاد ؽیویایی دس تاسیکخاًَ تایذ کاهال دلت ؽْد کَ ُیچ گًَْ تواعی تا پْعت پیذا ًکٌٌذ تَ  - 

. ػالٍّ تایذ اص اعتٌؾاق ّ خْسدى ایي هْاد پشُیض کشد

تْصیَ هی ؽْد کَ دس تاسیکخاًَ اص یک کیف حاّی هاعک صْست، ػیٌک، دعتکؼ العتیکی ّ پیؼ تٌذ پالعتیکی  - 

. اعتفادٍ ؽْد ّ دس ٌُگام عاخت ّ حول ّ ًمل هْاد ؽیویایی اعتفادٍ ؽْد
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