
  پرتونگاشت به صورت نظري و علمی کیفیت بررسی عوامل موثر بر
FACTORS AFFECTING RADIOGRAPH`S QUALITY 

By: AREZOO ASGARI MARNANI١  
  

در واقع این موضوع . استیکی از دغدغھ ھای مھم در آزمایش  پرتونگاری، کیفیت نھایی فیلم : مقدمھ
بوده و در نھایت غیر محسوس غیر  ،ا پایان عملیاتدر مورد آزمایش پرتونگاری کھ نتیجھ کیفی آن ت

از این رو آشنایی با پارامترھای موثر بر . قابل تغییر یا تعدیل می باشد چالشی بزرگ بھ نظر می رسد
در این مقالھ سعی شده تا با بھره گیری از . کیفیت برای پرتونگاران از اھمیت باالیی برخوردار است

رستی از این عوامل ھف ،و تجارب عملی پرتونگاریآزمایش  ٢ح دوره اموزش سط مطالب تئوری
  .جھت راھنمایی پرتونگاران صنعتی ارائھ شود

  بررسی تئوریک) الف
تباین بھ معنای  . بررسی می شود ٣و وضوح  ٢کیفیت یک فیلم پرتونگاری در قالب دو عامل تباین

وضوح بھ معنای تیزی لبھ . ھاستآن شدت سیاھیتشخیص دو نقطھ مجاور ھم از طریق تغییر رنگ یا 
   .می باشدھای تصویر مورد بررسی 

 عوامل موثر بر تباین -
 تباین فیلم) الف

مربوط بھ نوع فیلم و صفحات و این عامل ذاتی  : ٤فیلم و صفحات فزونساز  -١
 تباینبھ طور ذاتی برخی از فیلمھا . مورد استفاده است) عموما لد شیت(فزونساز

فیلم ردیابی  ٥مشخصھاین حالت را می توان در منحنی . می کنندایجاد کرده  یباالتر
صفحات فزونساز سربی بیش از صفحات نمکی و فلورومتالیک در صنعت . کرد

و ھمچنین ایجاد کم انرژی  ٦پراکنش یافتھبا جذب پرتوھای  این صفحات .کاربرد دارند
   .می شوند پرتونگاشتپرتوھای ثانویھ الکترونی باعث افزایش تباین 

از  دانسیتھ. یلم می باشددانسیتھ بھ معنای شدت سیاھی یک نقطھ روی ف : فیلم ٧دانسیتھ -٢
با نگاھی بھ منحنی مشخصھ فیلم می توان مشاھده کرد کھ . عوامل موثر بر تباین است

است  تبایناین شیب نمایانگر . شیب منحنی در برخی نواحی بیشتر از بقیھ مناطق است
پس در برخی . است می باشد دانسیتھ  نمودار کھ ھمان محور عمودیتابعی از و 

 .فیلم بیشتر است تباین ) ۴تا  ٢عموما (ھا   دانسیتھ
باال بودن زمان یا دمای ظھور باعث افزایش یک دست : عملیات ظھور و ثبوت -٣

ھمچنین پایین بودن زمان و دمای ظھور . را کاھش میدھد تبایندانسیتھ فیلم شده و 
سیتھ باعث می شود کھ عملیات ظھور بھ صورت کامل انجام نشده نقاط پرتودیده بھ دان

لذا اجرای دقیق عملیات . کاھش می یابد تباین دانسیتھ و مطلوب نرسند و در نتیجھ
 .فیلم دارد تباینظھور و ثبوت نقش بسیار موثری بر افزایش 

                                                
١ Info&imen-parto.ir 
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 تباین قطعھ کار  ) ب
اختالف  .جذب بھ معنای جذب پرتو توسط قطعھ مورد بررسی می باشد: اختالف جذب -١

مثال ( بر روی قطعھ  قطھ مجاوربین دو ناختالف ضخامت  در اثر عواملی مانند جذب
یا اختالف جنس متریال مورد بررسی ) ضخامت در محل گرده جوش نسبت بھ فلز پایھ

اختالف جذب باعث افزایش تباین  .ایجاد می شود) مثال جوشکاری دو قطعھ ناھمجنس(
 .پرتونگاشت می شودتصویر 

ز ضخامت ھای اعبور  قدرت باعث می شود کھموج انرژی باال بودن  :انرژی موج -٢
مختلف قطعھ کار را بھ یک اندازه داشتھ باشد و لذا از تمام مناطق با یک شدت عبور 

این بدین معناست کھ اختالف ضخامت در برابر این پرتو پر  .کرده و بھ فیلم می رسد
باعث  با انرژی باال بھ ھمین علت استفاده از موج .انرژی تباین کمی ایجاد می کند

 . نگاشت می شودکاھش تباین پرتو
این پرتوھا در اثر شکست و بازتاب امواج سرگردان از منبع : ٨پرتوھای پراکنش یافتھ -٣

 و ھمچنین بین سطوح داخلی قطعات توخالی تابش بر روی سطوح و دیوارھای محیط
از آنجاییکھ ھیچ نوع نظمی برای . ایجاد شده و بدون کنترل بھ فیلم برخورد می کنند

واج بھ فیلم وجود ندارد و بھ احتمال زیاد بھ طور یکنواخت بر کل برخورد این نوع ام
سطح فیلم برخورد می کند باعث باال رفتن یکنواخت دانسیتھ فیلم و در نتیجھ کاھش 

 . دنتباین می شو
 عوامل موثر بر وضوح -

  ٩عدم وضوح ھندسی -١
ھم حد ممکن و فیلم باید بھ گونھ ای باشد کھ تصویر تا  چشمھچیدمان ھندسی قطعھ کار، 

بھ حداقل ممکن تغییر ابعاد، اعوجاج و نیم سایھ در تصویر بدین معنا کھ . قطعھ شود اندازه
در مورد . تابش بر قطعھ و فیلم می باشدعمود بودن ، ھدفیکی از ملزومات این . برسد

قطعات غیر دایره ای ایجاد تابشی کھ بر تمام نقاط عمود باشد تقریبا غیر ممکن است اما 
از تابش پرتو میزان انحراف زاویھ زه کھ فاصلھ چشمھ از قطعھ و فیلم بیشتر باشد ھر اندا

از طرفی .  می شود و در نتیجھ کیفیت تصویر بھتر خواھد شد کمتر خط عمود بر قطعھ
وجود فاصلھ بین قطعھ و فیلم باعث می شود . باشد کمباید تا حد ممکن  از فیلم فاصلھ قطعھ

در  . ا مقداری جابھ جایی بھ فیلم برسدبدر مسیر خود طعھ کھ پرتو پس از خروج از ق
نتیجھ وضعیت پرتو خروجی از قطعھ با وضعیت پرتویی کھ بر روی فیلم ایجاد تصویر 

نیز وضعیت بھ  صفحات فزونسازدر خصوص فاصلھ بین فیلم و . نخواھد بودمی کند یکی 
تابش ثانویھ  فزونساز است یعنی در صورت وجود فاصلھ بین فیلم و صفحھھمین صورت 

وسیع  سطحامکان پخش شدن  و اثر گذاری بر روی  فزونسازایجاد شده توسط صفحات 
ایجاد یک  امکان دستھ باریک پرتو داشت کھ باعث می شود یک خواھدرا  از فیلم تری

حین  . و این بھ معنای کاھش وضوح است را داشتھ باشدسطح وسیع سیاه بر روی فیلم 
و فیلم باید کامال در حالت ثابت قرار  چشمھنگاری ھر سھ عامل قطعھ، .پرتوانجام عملیات 

                                                
٨ Scattered Rays 
٩ Unsharpness geometrical (Ug) 
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ھر نوع حرکت در یکی از این عوامل باعث ایجاد سایھ و افت کیفیت تصویر . داشتھ باشند
  .خواھد شد

 فزونساز صفحھفیلم و  -٢
سطح . بر روی وضوح تاثیر داردمورد استفاده بھ طور ذاتی  صفحات فزونسازنوع فیلم و 

فیلم ھای پرتونگاری پوشیده از دانھ ھای ھالید نقره می باشد کھ مسئول ایجاد نقاط سیاه 
ھر چھ دانھ ھا ریزتر باشند تعداد بیشتری از آنھا در واحد سطح فیلم . رنگ تصویر ھستند

قرار می گیرند و در نتیجھ مانند تصویر دیجیتال با ییکسل باالتر عمل خواھند کرد یعنی 
در . وضوح بیشتری ایجاد می کننددادن ظرایف بیشتری را خواھند داشت و قابلیت نشان 

مورد صفحات فزونساز نیز ھر اندازه کھ دامنھ انتشار تابش ثانویھ توسط آنھا محدودتر 
بھ طور مشخص صفحات سربی نسبت بھ . باشد تصویر با وضوح بیشتری ایجاد می کنند
  . دو گروه دیگر وضوح بیشتری ایجاد می کنند

درشت بودن دانھ ھای فیلم و یا باال بودن انرژی موج باعث :  ١٠دانھ ای بودن سطح فیلم
زاویھ ای بھ سطح در واقع با یک نگاه . می شود کھ سطح فیلم بھ صورت دانھ دانھ ای شود

حالت دانھ ای منجر بھ کاھش این . می شویم آنفیلم متوجھ یک ساختار پاششی بر روی 
  .وضوح می شود

وجود ھر نوع مشکل . عوامل موثر بر وضوح تصویر، کیفیت ظھور و ثبوت استیکی از 
  .از لحاظ زمان یا دمای عملیات ظھور باعث کاھش وضوح تصویر می شود

  
  بررسی عملی) ب

  پیش از پرتونگاری
  :تاریکخانھ

باید در نقطھ ای قرار گرفتھ باشد کھ کمترین احتمال برخورد نور در اثر میز کار : ساختار -
 .تمالی درب تاریکخانھ وجود داشتھ باشدبازشدن اح

این رنگ نور کمترین . باید نور قرمز رنگ داشتھ باشد تاریکخانھچراغ : ١١چراغ تاریکخانھ -
تاریکخانھ در محل میز کار باید توسط  چراغ حتما شدت نور. ذاری را بر روی فیلم دارداثرگ

چنانچھ شدت این نور بیش از حد مجاز باشد احتمال ایجاد . یک تکھ فیلم خام بررسی شود
 .تصویر از تجھیزات موجود در تاریکخانھ بر روی فیلم ھا وجود دارد

امکان چسبیدن ھر نوع . ور از آلودگی ھای سطحی باشدمیز کار حتما باید تمیز و بھ د: نظافت -
 .آلودگی بھ سطح فیلم می تواند باعث ایجاد آرتیفکت و تداخل با عملیات تفسیر شود

ط تولید کنندگان آنھا دمای مخازن ظھور و ثبوت حتما باید در حد استاندارد اعالم شده توس: دما -
اعث تغییر رنگ زمینھ فیلم شود و پایین بودن باال بودن بیش از حد دما می تواند ب. حفظ شود

بیش از حد دما منجر بھ افزایش زمان ظھور و ثبوت و در پاره ای موارد اختالل در این 
 .مراحل خواھد شد

                                                
١٠ Graininess 
١١ Safe Light 
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ازه زمانی معین و بمحلول ھای ظھور و ثبوت در : تاریخ مصرف محلول ھای ظھور و ثبوت -
تاریخ مصرف و متراژ فیلم ظاھر شده در . رندبرای متراژ محدودی از فیلم، کارآیی مطلوب دا

 .باشدتحت کنترل باید محلول ھا را 
سالم بودن تمیز بودن، خشک بودن واز لحاظ  بایدھنگرھا و گیره ھا : تجھیزات ظھور و ثبوت -

گرفتھ گوشھ بھ دست  فیلم ھا از تا حد ممکن. شوندبررسی  ھا و عدم خش اندازی بر روی فیلم
  .روز آرتیفکت، خارج از محل تصویر موضوع مورد نظر باشدکھ در صورت ب شوند

  : فیلم
چنانچھ فیلم بھ صورت رول پک باشد باید دقت شود کھ بھ ھیچ وجھ تاریخ  :کنترل تاریخ فیلم -

در صورتی کھ شرایط نگھداری مطلوب بوده  ١٢لخت برای فیلم ھای. مصرف آن نگذشتھ باشد
د می توان با انجام عملیات ظھور و ثبوت در نه باشبھ دور از نور، حرارت و رطوبت باال بود

چنانچھ دانسیتھ  .کیفیت فیلم را بررسی کرد ،شرایط استاندارد بر روی یک تکھ کوچک از آن
این احتمال وجود دارد کھ با وجود گذشت تاریخ  .کمتر باشد قابل استفاده است ٣/٠فیلم از 

 . مصرف این فیلمھا ھنوز قابل استفاده باشند
. بھ طور مرتب کنترل شود یصفحھ سرباستفاده می شود باید سالمت  لختچنانچھ از فیلم ھای  -

باعث ایجاد آرتیفکت بھ صورت  صفحھ سربیوجود شکستگی و خمیدگی ھای شدید در 
 .خطوط تیره مشکوک بر روی تصویر نھایی خواھد شد

 .کپ و کاور ھا باید بھ طور مرتب برای سالمت کامل و عدم عبور نور بررسی شوند -
  :سایر تجھیزات

تا نوک پرتودھی و بازگشت بھ داخل  چشمھحرکت آزاد  کرنک و گاید تیوب باید از لحاظ -
در موقیعت اصلی منجر بھ ایجاد سایھ و تصویر  چشمھعدم قرارگیری . دوربین بررسی شوند

 .معوج خواھد شد
 

  :عملیات پرتونگاری
زمان پرتودھی با استفاده از خط کش باید پیش از اقدام بھ عملیات پرتونگاری، : محاسبھ زمان -

در صورتیکھ زمان محاسبھ شده .  شودارھای موجود و یا فرمول پرتودھی محاسبھ یا نرم افز
 .آوردکیفیت مطلوب را ارائھ نمیدھد باید ضریب تصحیح آن را بھ صورت تجربی بھ دست 

برای پرتونگاری با دستگاه اشعھ ایکس از نمودارھای پرتودھی مخصوص بھ دستگاه برای 
 .استفاده نمایید Kvمحاسبھ زمان و 

فیلم با استفاده از چسب کاغذی، کش و یا ھر وسیلھ ای کھ کمترین میزان فشار را بھ : بستن فیلم -
با استفاده از خودکار بر نباید ھرگز .  چسبانیده شودآن وارد نماید بر روی سطح مورد نظر 

 .نوشتھ شودروی کاور فیلمی کھ ھنوز ظھور و ثبوت نشده چیزی 
 چشمھ با شمردن دور چرخش دستھ کرنک حتما از رسیدن  دھیپرتودر زمان باید : پرتودھی -

تصویر  نرسدبھ نوک پرتودھی  چشمھدر صورتیکھ . شودبھ نوک پرتودھی اطمینان حاصل 
 .دانسیتھ خواھد بود کمنھایی محو، معوج و 

                                                
١٢ NIF 
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 ١٣در زمان پرتونگاری از نمونھ ھای نزدیک بھ زمین یا ھر جا کھ امکان بک: لد شیت -
تاثیر باالیی در حفظ کیفیت از لد شیت برای پشت فیلم استفاده ھ باشد خوردن وجود داشت

 . پرتونگاشت خواھد داشت
برای . شودحتما رعایت  باید بین چشمھ تا فیلم استانداردفاصلھ :  ١٤تا فیلم چشمھفاصلھ  -

 .شودسانتیمتر استفاده  ٣۵پرتونگاری الیپتیکال بھتر است از جیگ و فیکسچر با بازوی 
بھ گونھ ای باشد کھ باید نحوه بستھ بندی فیلم ھای آماده برای پرتونگاری : ی فیلم ھابستھ بند -

این  توصیھ برای فیلم ھای پرتونگاری شده تا پیش از . ھیچگونھ فشاری بر آنھا وارد نشود
 .عملیات ظھور و ثبوت نیز برقرار است

  ظھور و ثبوت
. فیلم با کیفیت خوب خواھد شدمنجر بھ حصول  ١٦و ثبوت ١٥اجرای دقیق تمام مراحل ظھور -

 حتما بھ طور منظم تعویض شده و حاوی اسید استیک ١٧در این راستا الزم است کھ حمام توقف
فیلم ھا حتما باید بعد از مخزن ظھور در حمام توقف قرار . باشد ١٠%با غلظت حدود  یا سرکھ

 .مخزن ثبوت بروند بھگیرند و پس از آن 
در ھر یک از مخازن فوق ھمراه  فیلمثانیھ اول از قرارگیری  ٣٠الزم است کھ : ١٨تکان دادن -

تازه بھ سطح  محلولاین کار مانع از ایجاد حباب و اختالل در رسیدن . با تکان دادن آن باشد
 .فیلم می شود

کھ ھر یک الزامات کاربردی  با توجھ بھ تنوع داروھای ظھور و ثبوت موجود در بازار: زمان -
ظھور باید مطابق پیشنھاد سازندگان  مخزنزمان قرارگیری فیلم در  ،مختص بھ خود را دارند

ثبوت تقریبا دو برابر زمان ظھور است و باید بھ حدی  مخزنزمان قرارگیری فیلم در . باشد
 . شده باشد کامال پاکروی سطح فیلم  ژالتینباشد کھ 

آب با سختی کم  در مخزن حاویثبوت باید مخزن فیلم بعد از خارج شدن از : شستشوی نھایی -
محتوی محلول ھای براق کننده صورت گیرد کھ مانع از اثر شوره زدگی بر روی و ترجیحا 

  .شودذرات نقره از روی فیلم باعث کنده شدن  می تواند داغ بودن آب شستشوی نھایی. آن شود

                                                
١٣ Back Scattering 
١٤ SFD 
١٥ Develop  
١٦ Fix  
١٧ Stop Bath 
١٨ Agitation 
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