گرید:
در رادیْگزافی ،ػثکَ یا گزیذ ػاهل یک طزی اس ذیغَ ُای طزتی اطد کَ تَ
ّطیلح هْاد ػفاف ًظثد تَ اػعَ اس یکذیگز جذا ػذٍ اًذ .ایي ّطیلَ هؤثزذزیي
راٍ جِد دذف پزذُْای ثاًْیَ ًاػی اس هیذاى ُای تشرگ اطد .گزیذُا تا
جذب پزذُْای ثاًْیَ قثل اس آًکَ تَ فیلن تزطٌذ ،کٌرزاطد را تِثْد هی تخؼٌذ.

3روش جهت ارزیابی عملکرد گرید:
1عبىر پرتىهای اولیه(TP ( Primary Transmission(B ( Bucky Factor
2ضریب بىکی3ضریب بهبىد کىتراست(K (Contrast improvement factorاًذاسٍ گیزی درصذ عثْر پزذُْای اّلیَ اس یک گزیذ هی تاػذ کَ تَ صْرخ
ایذٍ آل یک گزیذ هی تایظد پزذُْای اّلیَ را تَ هیشاى صذدرصذ اس خْد
عثْر دُذ.
× P I / TP = 100
=TPدرصذ پزذُْای عثْری اّلیَ
IP
ػذخ
=IPػذخ پزذُْا تا گزیذ = َP I
پزذُْا تذّى گزیذ
اًذاسٍ گیزی ُای هخرلف ًؼاى هی دُذ کَ ٌُگام اطرفادٍ اس گزیذ ،کاُغ قاتل
ذْجَ ای در هیشاى پزذُْای عثْری ایجاد هی گزدد.
پرتىهای عبىری /پرتىهای
تابشی( =Bظزیة تْکی )
ُزچَ ظزیة تْکی تیؼرز تاػذ ،ػزایػ اکظپْژر ّ پزذْ دریافری تیوار تیؼرز
خْاُذػذ .
ظزیة تِثْد کٌرزاطد ًظثد کٌرزاطد تا گزیذ تَ کٌرزاطد تذّى گزیذ هیثاػذ.
کىتراست بدون گرید /کىتراست با گرید ==K
ایي هعیار ذْاًایی گزیذ در تِثْد کٌرزاطد کَ ّظیفَ اصلی آى هی تاػذ را ًؼاى
هیذُذ.
ایي ظزیة تَ  ، kVpاًذاسٍ هیذاى ذاتغ ظخاهد فاًرْم تظرگی دارد .سیزا ایي

طَ عاهل هیشاى پزذُْای ثاًْیَ را ذعییي هی کٌذُ .وچٌیي افشایغ کوید
پزذُْای ثاًْیَ هْجة ظعیف ذز ػذى کٌرزاطد ّ کاُغ ایي ظزیة هی
گزدد.
گزیذی کَ در اًزژی ُای پائیي خْب ذز عول هی ًوایذ .در تزاتز پزذُْای
اًزژی تاال ًیش خْب ذز عول هی کٌذ .
عثارذظد اس کاُغ پزذُْای اّلیَ تَ طثة تاسذاب ذصْیز ذیغَ ُای طزتی تَ
صْخ عزیط ذز اس تشرگٌوایی هعوْلی ػاى ایي هظألَ در ًریجح راتطَ ٌُذطی
ظعیف تیي دطرَ اػعح اّلیَ ّ ذیغَ ُای طزتی گزیذ داصل هی گزدد.
هیشاى قطع گزیذ در گزیذُای تا ًظثد تاال ّ فاصلَ کاًًْی کْذاٍ ذز تیؼرز
اطد .
1معکىس قرارگرفته گریدهای کاوىوی:تَ صْرخ قطع گزیذ ػذیذی در هذیػ اغزاف ُوزاٍ تا یک تاًذ طیاٍ اکظپْژر
در هزکش فیلن ّ عذم اکظپْژر در دّرذادّر فیلن هؼاُذٍ هی ػْدُ .ز چَ ًظثد
گزیذ تاالذز تاػذ ًادیَ اکظپْژر ػذٍ ،تاریک ذز هی تاػذ.
2جابجایی عرضی گرید _ زاویه داربىدن گرید:درایي دالد در طزذاطز ططخ گزیذ کاُغ یکٌْاخری در پزذُْای اّلیَ ایجاد
هی گزدد ّ کلیؼَ رادیْگزافی داصلَ تَ غْر یکٌْاخد رّػي هی تاػذ .هیشاى
قطع گزیذ در ایي دالد تا افشایغ ًظثد گزیذ ،فاصلَ اس خػ کاًًْی ،افشایغ ّ
ُوزاٍ تا افشایغ فاصلَ کاًًْی کاُغ هی¬یاتذ .ایي اثز را تا اطرفادٍ اس
گزیذُای تا ًظثد پائیي ّ فاصلح کاًًْی سیاد هی ذْاى ذادذی اصالح کزد.
3خارج از کاوىن بىدن گرید:در ایي دالد قطع گزیذ تَ ذذریج تا دّرػذى اس هزکش فیلن اسدیاد هی یاتذ قظود
هزسی فیلن ذذد ذأثیز فزارًگزفرَ ّلیکي قظود ُای هذیطی رّػي هی تاػٌذ.
کاُغ پزذُْای اّلیَ هظرقیوا ً تا ًظثد گزیذ ّ فاصلَ اس خػ هزکشی هرٌاطة
هی تاػذ.
4ذزکیثی اس داالخ:3ّ 2ایي دالد هرذاّل ذزیي ًْع ػٌاخرَ ػذٍ قطع گزیذ هی تاػذ .کَ هٌجز تَ ذاتغ
غیزیکٌْاخد فیلن ػذٍ ّ در ًریجَ فیلن در یک غزف طفیذ ّ در طود دیگز ذیزٍ
خْاُذػذ.
هیشاى قطع گزیذ تَ غْر هظرقین تا ًظثد گزیذ ّ فاصلَ اس خػ کاًًْی ّ تَ
غْر هعکْص تا فاصلح کاًًْی گزیذ راتطَ دارد.
گرید متحرک تْطیلح دکرز پْذز در طال  1920اخرزاع گزدیذ .گزیذ هرذزک

جِد هذًْوْدى طایح ذیغَ ُای طزتی اس رّی ذصْیز اطرفادٍ هی ػْد .جِد
اجرٌاب اس ایجاد ذصاّیز خطْغ تز رّی فیلن در یک گزیذ هرذزک دّ ًکرَ تایذ
ذْجَ ػْد -1 :گزیذ تایظری تَ اًذاسج کافی طزیع دزکد کٌذ -2 .دزکد
عزظی گزیذ ًوی تایظد تا پالض ُای هْلذ اػعح ایکض ُوشهاى تاػذ.
ایي ًْع گزیذُا گزاى قیود تْدٍ ّ در هعزض ًقص هی تاػٌذ ّ هوکي اطد
هْجة لزسع ذخد ػًْذ .هِن ذز ایٌکَ هْجة افشایغ دّس ذاتؼی تیوار هی
ػًْذ .
تزاطاص یک هصلذد گزایی تیي کیفید فیلن ّ اکظپْژر تیوار صْرخ هی
گیزد .گزیذُای تا ًظثد تاال ،فیلن ُایی تا کٌرزاطد تِرز عزظَ هی ًوایٌذ؛
ّلیکي در عْض اکظپْژر تیوار را افشایغ هی دٌُذ .عوْها ً گزیذُای تا ًظثد
پائیي تزای پزذُْای تا اًزژی کن کافی هی تاػٌذ .گزیذُای  8:1هی تایظد تا
اًزژی ُای ذاتؼی کورز اس  ّ kV90گزیذُای  12:1تزای اًزژی ُای تاالذز
تَ کار تزدٍ ػًْذ.
ذکٌیکی دیگز تزای دذف پزذُْای ثاًْیَ در هیذاى ُای ّطیع رادیْگزافی هی
تاػذ .در ایي ذکٌیک فیلن در فاصلَ دّرذزی اس تذى تیوار قزار هی گیزد ّ
پزذُْای ثاًْیَ تَ طادگی در هظیز تزخْرد تَ فیلن قزار ًوی گیزًذ.
در اثز اسدیاد فاصلَ عْاهل اکظپْژر در ایي ذکٌیک در هقایظَ تا گزیذ تیؼرز
هی تاػذّ .لی اکظپْژر تیوار عوْها ً در رّع فعای خالی کورز اطد؛ چزا کَ
گزیذ هقذاری اس پزذُْای اّلیَ را جذب هی ًوایذ.
تْکی یا گزیذ ػاهل ذعذاد سیادی ذیغَ طزتی اطد کَ ذْطػ فعاُای ػفاف
ًظثد تَ اػعَ اس ُن جذا ػذٍ اًذ
اػعَ ایکض اّلیَ در ُواى هذْرُا کَ ذیغَ ُای طزتی قزار دارًذ هی تاػذ ّ
اس تیي آًِا هی گذرد ّ تَ فیلن رادیْلْژی هی رطذ تذّى ایٌکَ تز آى اثز گذارد
اػعَ پخغ ػذٍ اس ًقاغ هخرلف در تذى تیوار ایجاد ػذٍ ّ در جِاخ هخرلف
دزکد هی کٌذ لذا تیؼرز آًِا تْطیلَ ذیغَ ُای طزتی جذب هی ػًْذ
وسبت بىکی عبارت است از وسبت ارتفاع تیغه های سربی به فاصله آوها

سه معیار برای ارزیابی کار گرید وجىد دارد:
1-ظزیة تِثْد عولکزد

2ظزیة اًرقال اّلیَ (هیشاى اػعَ رطیذٍ تَ فیلن تا ّجْد گزیذ ًظثد تَ اػعَرطیذٍ تَ فیلن تذّى گزیذ)
3ظزیة تْکیحرکت گرید:
اگز تْکی ثاتد تاػذ ذصْیز ذیغَ ُای طزتی رّی فیلن ظاُز هی ػْد .دزکد
تْکی ایي ذصْیز را اس فیلن هذْ هی کٌذ .دزکد تْکی ُوشهاى تا ػزّع
چزخغ آًذ ذیْب یا ُوشهاى تا ػزّع ذاتغ آغاس هی ػْد.
ػزایػ ذاتغ تا گزیذ هرذزک تَ دلیل خطای اًذزاف جاًثی ّ تَ طثة گظرزع
ذاتغ رّی ذوام ططخ فیلن کوی اس گزیذ ثاتد تیؼرز اطد .
در دطرگاُِای رادیْلْژی دًّْع تْکی ّجْد دارد:
1تْکی ذخد:رّی ذخد ّسیز صفذَ رّیی ذخد قزار هی گیزد .تزایعکظثزداری اس تیوار دّ دالد خْاتیذٍ اطرفادٍ هی ػْد .
2تْکی ایظرادٍ(تْکی اطرٌذ) :تَ صْرخ یک دطرگاٍ جذاگاًَ اطد ّتزایعکظثزداری در ّظعید ایظرادٍ ّ تَ کار هی رّد .

